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Les col·leccions del Gabinet de Dibuixos i Gravats (GDG) permeten fer
un recorregut per alguns dels principals episodis canònics de la història de
l’art català. En aquest context d’excel·lència, un dels seus principals actius
és el fons d’obra de Marià Fortuny (1838-1874), l’artista català més internacional del segle xix. Es tracta d’un conjunt molt singular, gairebé únic,
format per una nodrida quantitat de les seves produccions gràfiques. Amb
un nombre superior a les 2.000 obres, el Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) és la institució museística que conserva la major quantitat
de testimonis de la seva activitat com a dibuixant i gravador. Més concretament, la col·lecció està formada per 2.281 dibuixos i 177 estampes. Aquesta
importància quantitativa converteix el fons Fortuny del GDG en un espai de
trobada per als especialistes en l’obra del pintor i en un centre de referència,
en l’àmbit internacional.
Sense voler entrar en una absurda guerra de xifres o de comparacions
odioses, resulta molt indicatiu que la segona institució que conserva més
obra seva sigui el Musée du Louvre, amb una quantitat propera a les 800.
Altres institucions museístiques que també conserven importants conjunts
patrimonials d’obra sobre paper són les següents: Musée Goya de Castres
(més de 80 obres), The British Museum (més de 40), Museo Nacional del
Prado (més de 100), Biblioteca Nacional de España (més de 200) i pel que fa
als museus catalans, cal esmentar el Museu d’Art i Història de Reus (més de
200) i el museu de la Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Jordi, propietari
d’una sèrie d’acadèmies, que documenten les pràctiques formatives del pintor, durant els primers anys d’estada a Roma. Tot i que en menor quantia,
també conserven obra seva la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando i la Fundación Rodríguez-Acosta.
El projecte de digitalització de l’obra gràfica de Fortuny
La culminació del projecte de digitalització1 de la col·lecció Fortuny del
GDG ve a reparar un deute històric i de compromís cívic: d’una banda, amb
la memòria d’un artista amb una gran projecció internacional i que forma
part de l’imaginari popular, i, de l’altra, amb una ciutadania que fa temps
que venia demanant, amb una comprensible insistència, la difusió i el coneixement d’aquest important conjunt artístic.
Evidentment, amb independència de palesar la satisfacció que per al
MNAC representa l’assoliment d’ambdós objectius, aquests no haguessin
estat possible sense la intervenció d’un col·lectiu de professionals que, des
de les seves respectives àrees de coneixement i especialitat, han treballat conjuntament, amb rigor i de manera interdisciplinària. De la mateixa manera,
també és imprescindible reconèixer la implicació i la complicitat de Fundación Telefónica, sense la col·laboració econòmica de la qual aquest projecte
no hagués estat possible.
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Pàgina anterior:
retrat de Marià Fortuny.
Antiga col·lecció Marquès de
Casa Torres. Fons Arxiu
Iconogràfic del MNAC.

Notes
1. L’autor vol donar les gràcies
a tots els professionals
que amb el seu esforç han
contribuït a fer realitat aquest
projecte, començant per
l’equip del Gabinet de Dibuixos i Gravats, format per
Mercè Saura, Adela Laborda
i Carme Osan. La relació
d’agraïments ha d’incloure
l’Àrea de Restauració i Conservació Preventiva (Mireia
Mestre, Carme Ramells, Elena López i Mireia Campuzano), l’Àrea Editorial (Montse
Gumà, Jordi Calveras,
Marta Mérida, Joan Sagristà,
Joaquim Soler, Alícia Cornet
i Cristina Lara) i l’Oficina
de Patrocini (Josep Pujadas
i Gemma d’Armengol).
Igualment, cal destacar el
suport de Cristina Mendoza,
qui, com a Subdirectora de
Col·leccions del MNAC,
va impulsar el projecte i va
saber superar, amb una gran
tenacitat, les dificultats inherents a un projecte d’aquesta
naturalesa.

Fons Fortuny. Reserva del Gabinet de Dibuixos i Gravats del MNAC.

Érem conscients que el desafiament tecnològic exigia noves respostes a
les velles necessitats i, per tant, el projecte ha suposat una aposta per la renovació tecnològica i per la implementació de nous recursos destinats a fer
compatible l’obligada conservació d’un material d’una gran fragilitat amb
l’aspiració d’aconseguir-ne la màxima difusió. Aquest equilibri precari entre
ambdós principis, com un factor que sovint limita i condiciona la voluntat de
posar a l’abast de tothom el patrimoni artístic, en aquesta ocasió no ha resultat un obstacle insalvable. L’opció de poder contemplar les obres en pantalla,
amb una imatge en molt bona resolució, amb una gran nitidesa, afavoreix
la sostenibilitat de la col·lecció, atès que es limita molt més la manipulació
de les obres, així com l’impacte negatiu que representen els canvis i les fluctuacions de les condicions mediambientals. També suposa acabar amb el
tradicional suport de paper com a recurs de difusió de la imatge. Amb aquest
nou mètode de presentació i consulta de les imatges, les antigues fotografies
convencionals han quedat completament obsoletes i s’han transformat en
una eina documental d’estudi.
Seguint unes estrictes mesures de conservació preventiva, les obres han
estat manipulades amb especial cura, d’acord amb les indicacions de l’equip
de restauradores de l’Àrea de Restauració i Conservació Preventiva que ha
controlat els moviments i la manipulació dels objectes. Lògicament, aquest
control s’ha intensificat, d’una manera especial, durant el procés d’escaneig
dels dibuixos. S’ha efectuat un seguiment permanent, mesurant i controlant
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Procés de digitalització. Manipulació de les obres.

els nivells de radiacions visibles, ultraviolades i infraroges, la temperatura de
la màquina i limitant al màxim el temps d’exposició, amb l’objectiu de protegir les obres d’art. Amb aquesta mateixa finalitat, s’ha fet un ús restringit
de l’escàner, evitant escanejar aquelles obres dutes a terme amb una tècnica
inestable.
En aquest marc de treball en equip, els resultats de la resolució de les
imatges escanejades han estat valorats pels tècnics de l’Àrea Editorial, els
quals n’han testat la qualitat, han realitzat un gran nombre de proves i han
proposat, quan ha estat necessari, la introducció de canvis en el calibratge de l’escàner. Les imatges han estat tractades i convertides en un format
d’arxiu compatible amb l’aplicació del sistema documental del Museu, al
qual, després de ser associades al número d’inventari de cada obra, han estat
transferides. Un cop introduïdes les metadades de les obres en l’eina de gestió documental de les col·leccions del MNAC, els tècnics de l’Àrea Editorial
han efectuat un procés de revisió de tot el material i la unificació dels criteris
de citació de tota la informació, adaptant-lo a les normes estilístiques del
MNAC.
L’Àrea Editorial ha coordinat també els treballs de traducció i revisió
lingüística i gramatical, en tres idiomes: català, castellà i anglès, de totes les
fitxes tècniques de les obres. El procés ha culminat amb la transferència a
l’aplicació de les col·leccions online de la pàgina web del MNAC de totes les
imatges i les fitxes tècniques de la col·lecció Fortuny del Gabinet de Dibuixos
i Gravats, la qual cosa possibilita l’accés dels especialistes i del públic en general en aquest important fons patrimonial.
D’acord amb uns criteris metodològics historicoartístics, el projecte també ha servit per fer una revisió exhaustiva de la ingent producció artística
de l’autor. Entre altres aspectes, la tasca efectuada per l’equip del Gabinet de
Dibuixos i Gravats ha permès documentar totes les seves produccions, sense discriminar aquelles que, amb un criteri de valoració erroni, fins ara es
consideraven com a menors. No s’ha produït una jerarquització estètica del

6

Procés de digitalització. Escaneig de les obres.

treball de l’artista, sinó que tot el material s’ha tractat de manera uniforme i
igualitària. En aquesta línia d’actuació, els tècnics del GDG han dut a terme
un procés de revisió de les fitxes tècniques de les obres, especialment, pel
que fa als camps de datació i títol, juntament amb la identificació dels temes
representats i la comprovació de la forma d’ingrés i de les col·leccions de
procedència.
La tasca de documentació, verificació de les fonts i les formes d’ingrés ha
resultat molt gratificant perquè ha donat fruits molt significatius, que ens han
permès corregir errors, modificar dates, precisar aspectes sobre la història
dels processos d’ingrés de les obres, sobre la identitat dels seus propietaris i
sobre el context històric i cultural en el qual es van produir els episodis formatius més destacats d’una col·lecció incomparable. En aquest sentit, convé
remarcar la importància que per a l’assoliment d’aquest objectiu ha tingut la
consulta i el buidatge dels fons de l’arxiu de la Junta de Museus, actualment
dipositats a l’Arxiu Nacional de Catalunya. La lectura dels dictàmens de les
propostes d’adquisició, redactats pel personal tècnic dels Museus d’Art de
Barcelona, ens ha ajudat a entendre el fenomen de profunda admiració, que
la societat catalana va sentir per la figura de Fortuny, els canviants criteris de
valoració de l’obra d’art o els del gust estètic de cada època. També ens ha
servit per aprofundir en les dificultats que van haver de superar els diferents
gestors culturals per poder enriquir les col·leccions amb obres d’aquest artista. Aquest favorable estat d’opinió al reconeixement dels mèrits de l’artista
és, fins i tot, perceptible a través de les pàgines d’aquesta literatura burocràtica i tecnòcrata, sense gaires concessions i poc propícia a distanciar-se del
registre codificat i prosaic.
D’altra banda, l’aprofundiment i el rescat de bona part d’aquesta documentació també ha contribuït a valorar la meritòria tasca desenvolupada
pels responsables dels Museus d’Art de Barcelona, al capdavant dels quals
hem de reconèixer l’estratègica direcció de Joan Ainaud de Lasarte. Com
a mostra representativa d’aquest esforç, podem citar el feixuc expedient
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format a l’entorn del procés d’ingrés del llegat Fortuny y Madrazo, l’any
1951. Abans del seu ingrés, les obres van viure tot un seguit de vicissituds
i contratemps, que van fer que els tràmits d’ingrés s’allarguessin durant un
període de dos anys.
Especialment difícil ha resultat la fixació de les cronologies, sobretot
en el cas de les produccions no figuratives, és a dir, aquelles que presentaven motius molt poc definits o simplement eren proves de paleta de
colors o traços de línies poc concrets. La col·lecció conserva un nombre
reduït d’obres datades, inferior a 20, factor que també ha contribuït a dificultar l’objectiu de datació de les peces. Tanmateix, encara que escassa,
l’existència d’aquest tipus de produccions ha tingut un efecte positiu, atès
que, seguint un mètode d’aproximació estilística, ens ha ajudat a datar
obres amb un gran nombre d’afinitats estilístiques. El mateix es podria
dir del tipus de suport utilitzat, o de les tècniques emprades per l’autor. A
grans trets, podem apuntar que els papers2 que Fortuny utilitza en la seva
primera etapa d’activitat són fets amb un material força comú, de poca
qualitat, utilitzat per altres artistes de l’època i que presenta unes característiques morfològiques diferents a les que trobarem amb posterioritat,
un cop hagi esdevingut un artista d’abast internacional. Predominen molt
els papers tintats foscos, grisos, molt utilitzats per crear contrastos amb
l’ús de tintes clares o de tonalitats blanques, com el clarió. Per contra, les
aquarel·les acostumen a estar realitzades sobre paper gruixut i porós de
bona qualitat, normalment de textura granulada.
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2. A falta d’un estudi que
estableixi un repertori del
tipus de paper i les marques
d’aigua dels papers utilitzats
per Fortuny que formen part
de la col·lecció del Gabinet de
Dibuixos i Gravats, pot resultar molt instructiva la lectura
de l’article de Cuenca, Mª
L., «Dibujos de Mariano
Fortuny Marsal», Cuenca,
Mª L.; Vives, R., Mariano
Fortuny Marsal, Mariano Fortuny
Madrazo. Grabados y dibujos,
Madrid, 1994, p. 223-273.
L’autora focalitza el seu
estudi en els dibuixos de
Fortuny que formen part de
la col·lecció de la Biblioteca
Nacional.

Si analitzem la competència tècnica de Fortuny, també podem observar
sensibles diferències entre la primera etapa d’activitat, aproximadament fins
a la franja cronològica que va de 1860 a 1862, i la resta de la seva vida artística. Transcorregut el període inicial, es palesa una major diversitat i, sobretot, una major facilitat, sovint convertida en una incomparable versatilitat
creativa.
És evident que l’absència de referències, per no caure en la frivolitat o en
la proposta indocumentada, ens ha obligat a actuar amb una gran cautela
metodològica i recórrer a amplis ventalls cronològics o, en els casos en els
quals el paper estava dibuixat per tots dos costats, extrapolar la cronologia
del costat que era fàcilment datable i fer-la extensiva a l’altra banda. Sovint,
la resolució del problema de les datacions ha resultat menys costosa, com en
el cas dels dibuixos preparatoris relacionats amb determinades produccions
pictòriques, sobre les quals disposem de dates més precises o, si més no, tenim referències documentals. Igualment, l’existència de determinades fites
històriques, relacionades amb els avatars de la vida de Fortuny, també ens
han ajudat a delimitar amb més exactitud la data de realització d’algunes
composicions.
En aquest sentit, ha estat relativament senzill agrupar moltes obres per
etapes d’activitat del pintor. Períodes com per exemple els corresponents als
anys d’estada a Granada,3 entre 1870 i 1872, o el dels mesos d’estiu de l’any
1874, durant els quals la família va residir a la vila napolitana de Portici,4
d’altra banda, molt ben representats a la col·lecció del MNAC, esdevenen
referents i pautes que ajuden a l’hora d’establir cronologies. Aquest criteri
d’acotament per zones geogràfiques és un criteri que també es pot utilitzar
per datar les obres corresponents a altres etapes creatives de l’artista. Tant el
període inicial, localitzat a Reus, i sobretot a Barcelona, entre 1853 i 1859,
com el de l’estada al Marroc (Tetuan l’any 1860 i Tànger el 1862)5 configuren un corpus molt definit de composicions. En tots dos casos, també faciliten
el treball de datació, tant la temàtica que presideix aquests anys d’activitat,
com un estil en procés de formació i deutor de les pràctiques acadèmiques
de l’escola de Llotja.
Pel que fa a la temàtica, la majoria de les composicions marroquines, que
no orientalistes en el sentit d’una producció amb característiques marcadament comercials i amb una factura molt preciosista, tenen un caràcter molt
documental, de crònica de la guerra hispanomarroquina. Al marge d’aquesta
funció més històrica, molt vinculada a l’encàrrec de la Diputació de Barcelona de representar els episodis protagonitzats pels voluntaris catalans, emergeix un altre grup de treballs que presenten una dimensió més etnogràfica.
Aquests darrers tenen l’extraordinari mèrit de donar-nos una imatge veraç,
una visió molt directa, dels hàbits i els costums, de l’aiguabarreig cultural,
de la vida quotidiana que protagonitzen els habitants de la casba de Tetuan.
Com a document gràfic de primera mà, aquestes composicions tenen un

9

3. Per a una valoració de
l’activitat granadina
de Fortuny, vegeu, Mendoza,
C., «De Granada a Portici:
un nou llenguatge artístic»,
Doñate, M., et al., Fortuny
(1838-1874), Barcelona,
2003, p. 47-61.
4. El lector pot trobar referències sobre aquest període a
Mendoza, C., cit. supra,
n. 3 i a Mendoza, C.; Quílez
i Corella, F.M., «Platja de
Portici de Fortuny: reflexions
a l’entorn de la seva darrera
etapa artística», Butlletí
del Museu Nacional d’Art de
Catalunya, Barcelona, 2008, 9,
p. 113-133.
5. La producció orientalista de
Fortuny ha estat estudiada
pel professor Carbonell,
autor de diverses monografies sobre el tema, a les quals
ja ens referirem amb més
detall. De moment, podem
esmentar el següent estudi,
Carbonell, J.À., «Marià Fortuny orientalista», Doñate,
M., et al., cit. supra, n. 3,
p. 355-361.

M. Fortuny. Croquis inconcret.

valor incalculable perquè suposen un trencament amb la visió cultural etnocèntrica i estereotipada de la cultura musulmana.
En termes de recepció estètica, hi ha composicions que també permeten
albirar l’impacte tan positiu que, per al llenguatge de Fortuny, va suposar el
contacte amb aquest territori. Encara que, en el cas de l’obra sobre paper, el
nombre de produccions que palesen aquest efecte tan benèfic sigui reduït, sí
que hi ha estudis de paisatge, realitzats amb la tècnica a l’aquarel·la, en els
quals podem comprovar aquesta transformació. A partir d’aquest moment,
la seva paleta cromàtica farà un canvi espectacular, serà molt més lluminosa
i l’experiència marroquina marcarà un punt d’inflexió en la seva evolució
pictòrica. Per valorar la radical transformació que suposa la visió directa
d’un entorn feréstec, només ens cal comparar aquestes notes paisatgístiques,
la majoria d’elles relacionades amb l’encàrrec inacabat de la Batalla de Tetuan
(MNAC 10695), amb els dibuixos de paisatges del període barceloní, molts
d’ells presidits per un registre estilístic romàntic i, fins i tot, molt depenent de
les fonts visuals gravades.
Tot i comptar amb aquest suport visual, el procés de periodització no
sempre ha resultat una tasca senzilla, encara que també ha tingut una part
molt positiva: ha resultat una experiència apassionant i intel·lectualment molt
estimulant, un autèntic repte professional. Som conscients, però, que la qüestió de les cronologies de les obres no es pot considerar definitivament resolta
i es tracta d’un camp obert, que requerirà mostrar una actitud permanent
d’atenció i d’actualització.
El mateix es podria dir respecte dels títols de les obres, que, malgrat la
familiaritat amb l’obra de Fortuny, ha comportat un esforç de reconeixement
dels temes i els motius representats. D’altra banda, una tasca, aquesta, no
sempre fàcil, atès que el caràcter esquemàtic d’algunes composicions o, sim-
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M. Fortuny. Pere I de Castella s’acomiada dels seus servidors, en sortir de Montiel / Salvador Sanpere i Miquel. Mariano Fortuny. Álbum (...),
Barcelona, 1880.

plement, la representació figurativa, amb un traç molt tènue o poc definit, no
han ajudat gaire. Malgrat tot, s’han efectuat aportacions importants de diferent signe: d’una banda, la revisió iconogràfica, fonamentalment en el grup
d’obres pertanyents a l’etapa, coneguda com a natzarena, ha cristal·litzat
en un reconeixement de temàtiques religioses, episodis mitològics, composicions històriques i escenes extretes de les fonts grecollatines, majoritàriament
realitzades durant la primera època d’activitat de l’artista. La consulta de
les fonts bibliogràfiques de l’època ens ha permès identificar determinades
obres que actualment formen part de la col·lecció del MNAC, la temàtica
de les quals no era gaire senzilla de reconèixer. Per exemple, l’escena representada en el dibuix MNAC/GDG 34806, preparatori de la pintura a l’oli
titulada Pere I de Castella s’acomiada dels seus servidors a la sortida de Montiel, l’hem
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M. Fortuny. Estudis per al quadre La Matança dels Abenserraigs. / M. Fortuny. Matança dels Abenserraigs.

pogut identificar perquè Sanpere i Miquel en va incloure una il·lustració,6 en
la seva monografia de l’artista.
La tasca d’identificació ha resultat més fecunda en el cas dels conjunts
artístics relacionats amb produccions pictòriques emblemàtiques de l’autor.
És evident que aquesta circumstància ha facilitat la feina, atès que es tracta
del repertori més conegut. No ha estat, però, ni molt menys un procés automàtic, sinó que ha calgut establir comparacions amb els treballs pictòrics,
mirant amb molta atenció tots els detalls d’aquestes obres, aguditzant la capacitat d’observació, amb l’objectiu de relacionar, les escenes representades
en els dibuixos, amb la corresponent composició pictòrica. Encara que bona
part d’aquests estudis o composicions preparatoris ja eren prou coneguts, hi
hagut espai per a la descoberta gratificant. Com a exemple il·lustratiu del
que comentem, podem esmentar l’escena de lluita, representada en el dibuix
MNAC/GDG 105039 D, en la qual es distingeix la figura d’una dama i uns
cavallers que intenten rescatar-la d’un centaure. La imatge correspon al motiu que, a la manera d’un tapís, Fortuny va incloure, com a element decoratiu
i en el darrer terme de la composició, en una de les més cèlebres produccions
pictòriques granadines: la Matança dels Abenserraigs (MNAC 44189),7 pintura
que actualment forma part de la col·lecció del MNAC.
El personal tècnic de l’Àrea de Restauració i Conservació Preventiva ha
revisat i completat la tècnica de tots els dibuixos i gravats. S’ha fet un inventari molt complet de l’ampli repertori de tècniques utilitzades per Fortuny.
Aquesta varietat ha estat un indicador de la seva capacitat i el domini de tot
tipus de tècniques; una versatilitat que ha estat especialment destacada en
l’ús de l’aquarel·la, amb la qual aconsegueix efectes estètics molt brillants i
resol amb gran eficàcia els greus inconvenients que presenta l’ús d’una tècnica que no permet ni vacil·lacions ni errades d’execució.
Encara que l’activitat de Fortuny com a gravador va ser molt més reduïda,
és digna d’admiració la competència tècnica amb la qual fa servir l’aiguafort
i l’aiguatinta.8 També cal remarcar, com un aspecte nou, el caràcter experimental del procés creatiu. Les estampes li serveixen per fer provatures, canvis, modificacions, per experimentar els efectes de clarobscur, de la relació de
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6. Vegeu, Sanpere y Miquel,
S., Mariano Fortuny: Album
colección escogida de cuadros,
bocetos, y dibujos desde el principio
de su carrera artística hasta su
muerte, Barcelona, 1880, fig. 6.
En el moment de publicació
de l’obra, la pintura era
propietat d’Antoni Galí.
7. Vegeu, Mendoza, C., «La
matança dels Abenserraigs»,
Doñate, M., et al., cit. supra,
n. 3, p. 238-242.
8. Per a l’estudi de Fortuny,
en la seva activitat com a
gravador, resulta obligada la
consulta de Vives, R., Fortuny,
Gravador. Estudi crític i Catàleg
raonat, Reus, 1991.

M. Fortuny. Anacoreta.

les figures amb l’entorn espacial, en definitiva, per autoexigir-se i marcar-se
noves fites, en una mena de permanent estat d’inconformisme, de recerca
incansable i de superació de nous reptes creatius. La disciplina del gravat,
no tan mediatitzada per les exigències del mercat, li permet endinsar-se en
un territori nou que li ofereix la possibilitat de créixer professionalment, i
adoptar riscos que no es podia permetre en la faceta pictòrica. Les proves
d’estat d’algunes de les estampes són un document excepcional perquè ens
permeten reconstruir la seqüència completa de tot el procés creatiu com
una experiència enriquidora per al mateix artista, capaç d’assumir riscos i
mostrar-se molt permeable a la introducció de novetats. Els resultats assolits
resulten molt seductors perquè combinen el perfeccionisme tècnic, com a
exponent d’una gran capacitació, amb uns efectes estètics molt brillants i
molt suggeridors.
En termes generals, l’estudi d’aquest notable corpus artístic, fruit d’una
fecunditat desbordant, ens ha permès aprofundir en el coneixement del
mètode de treball de l’artista, i acostar-nos a la seva manera d’entendre i concebre el procés creatiu. Sens dubte, aquest darrer és un principi d’actuació
que orienta la carrera professional de Fortuny, en la qual el dibuix, com un
procediment analític i sistemàtic, esdevé un tret distintiu de la seva personalitat creativa.9 Tanmateix, en una figura tan polièdrica i versàtil, amb una
capacitat per desplegar un gran nombre de facetes, la disciplina del dibuix
no es redueix a un mer recurs instrumental, ni es pot considerar una eina
que l’ajudi a resoldre els aspectes de tipus compositiu. El cert és que en el
seu treball com a dibuixant, cohabiten diferents sensibilitats, una pluralitat de matisos que ens acosten a una personalitat molt rica i diversificada.
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9. No existeixen gaires estudis
dedicats a abordar, amb un
criteri metodològic rigorós, el
treball de Fortuny com a dibuixant. Molt probablement,
aquesta mancança obeeix a
motius de discutible jerarquia
de les disciplines artístiques
o, simplement, el seu treball
gràfic sempre ha restat
eclipsat per efecte dels seus
brillants resultats pictòrics.
En qualsevol cas, podem
citar determinats estudis que
han abordat aquesta faceta
creativa amb més profunditat. Amb independència de
la catalogació dels dibuixos
que van fer González, C.;
Martí, M., Mariano Fortuny
Marsal, Barcelona, 1989, II,
p. 96-209, sense pretendre ser
exhaustius, podem esmentar
altres autors. Per exemple,
un dels primers interessats
a destacar el vessant com
a dibuixant va ser Ràfols,
J.F., «Dibuixos i cartes de
Fortuny», Butlletí dels Museus
d’Art de Barcelona, Barcelona,
12/1931, 7, p. 195-202. En
termes intel·lectuals, resulta
molt suggeridora la lectura
de l’article de Salas, X. de,
«Los dibujos de Fortuny»,
Fortuny en el primer centenario
de su muerte, Goya, Madrid,
11-12/1974, 123, p. 144-159.
Com a novetat, cronològicament més propera i amb un
enfoc metodològic innovador,
destaca el text de Cuenca,
Mª L., cit. supra, n. 2.

M. Fortuny. Guàrdia de la Casba a Tetuan.

És evident que, segons la naturalesa que tinguin els treballs, les tipologies són
diferents. Per exemple, no és el mateix el caràcter espontani i imminent de
l’apunt o la nota improvisada, que copsa la realitat sense una determinada
finalitat i sense gaires pretensions, del d’aquelles altres produccions que responen a una motivació mediatitzada per un encàrrec pictòric.
Sens dubte, aquestes darreres són les que millor permeten valorar la mecànica de treball de l’artista, perquè, en algunes, hi són perceptibles els recursos tècnics, l’arquitectura constructiva, en una paraula, els fonaments que
sostenen l’edifici de la seva poètica. Per exemple, tots els dibuixos preparatoris de La vicaria (MNAC 10698), malgrat que algun d’ells resulti summament esquemàtic, conformen una de les expressions més paradigmàtiques
del que podríem qualificar com un procediment de treball metòdic i analític,
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on dominen, entre d’altres, les actituds de la paciència, la precisió i el rigor.
Es tracta d’un conjunt ric, amb un gran nombre de treballs preliminars,
fets amb tècniques també diferents, que permeten reconstruir una seqüència
evolutiva. El que resulta molt suggeridora és la versatilitat de l’autor, capaç
de realitzar canvis estructurals i conceptuals de gran profunditat. Es podria
dir que els canvis que introdueix no són epidèrmics ni es limiten a meres referències figuratives, tenen un abast intel·lectual molt més ambiciós, suposen
la modificació de les relacions de les figures amb el seu entorn espacial.
La presència d’un gran nombre de calcs, utilitzats per traspassar determinades composicions, repetir fórmules compositives o construir una mecànica de treball repetitiva i estandarditzada, constitueix un important centre
d’interès, atès que aquest tipus d’exercicis serveixen per formular hipòtesis
de treball sobre la metodologia de treball de l’autor. La col·lecció del MNAC
conserva un nombre important de produccions d’aquestes característiques,
incloent-hi els calcs relacionats amb el disseny d’espases, una de les grans
aficions de Fortuny. Sense voler ser reduccionistes, podríem dir que es tracta
d’un tipus d’actuació en la qual preval la idea artística, el pensament reflexiu,
més que no pas el natural instint compulsiu que caracteritza bona part de
la seva activitat com a dibuixant. Tanmateix, el sentit de l’ordre, la recerca
d’uns principis de sistematització, responen més a una lògica instintiva que
no pas a una voluntat de teoritzar sobre la pràctica artística. De fet, la seva
arquitectura constructivista és un recurs instrumental, una eina operativa,
resultat d’una esplèndida intuïció, d’una experiència acumulada o d’unes
condicions innates, més que no pas el resultat d’aplicar un sistema codificat
de principis rígids, ordenats seguint el model dels antics tractats artístics.
No obstant això, creiem que seria una equivocació reduir les facultats de
Fortuny a una mera pràctica mecànica, a la manera de la clàssica teckné, fins
al punt de considerar-lo com un eficaç artesà que resol amb ofici, habilitat i
capacitat tècnica, els problemes de caràcter compositiu. El seu treball gràfic
també palesa una especial predilecció per obrir noves vies d’experimentació,
per superar la dimensió operativa del dibuix, concebut com una eina instrumental al servei del treball pictòric. Aquest sentit de supeditació del dibuix
a la lògica pictòrica, fonamentalment present en els encàrrecs pictòrics més
compromesos, aquells que constitueixen un repte i un desafiament, no invalida l’existència d’episodis d’alt nivell qualitatiu, en els quals el dibuix assoleix
un alt grau d’autonomia i arriba a cotes de gran excel·lència. Aquesta perfecció tècnica ja és constatable en una de les seves obres més primerenques,
l’aquarel·la Il Contino (MNAC/GDG 10692 D). Creada en el context del
seu període de formació a Roma, l’obra, signada i datada el 1861, constitueix una expressió paradigmàtica del virtuosisme precoç del pintor.10 La
composició té un evident sentit d’experiència iniciàtica, atès que en els seus
treballs més primerencs, els anteriors a la seva anada a Itàlia, l’ús tècnic de
l’aquarel·la és molt limitat i en cap cas va arribar a assolir aquest domini tècnic.

15

10. Vegeu, Quílez i Corella,
F.M., «Il Contino», Doñate,
M., et al., cit. supra, n. 3, cat.
núm. 10, p. 86-88.
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D’altra banda, l’esmentada aquarel·la presenta un altre focus d’interès, com
a prefiguració d’una temàtica de gènere que, anys més tard, convertirà el
pintor en un reputat especialista en aquest tipus de creacions. Malauradament, la col·lecció del GDG no conserva gaire produccions d’aquestes característiques i, sobretot, d’aquesta importància qualitativa.
Malgrat que ens hagués agradat fer-ho, no hem pogut completar la catalogació de les obres amb la inclusió de tots els camps tècnics. En aquest
sentit, no hem pogut satisfer la nostra voluntat d’incorporar determinades
dades documentals que haurien contribuït a historiar i documentar les obres.
En concret, ens referim al fet que les fitxes tècniques no inclouen, llevat de
casos molt excepcionals, l’apartat d’inscripcions, ja siguin autògrafes o apòcrifes, ni tampoc la bibliografia de la peça. Evidentment, tots dos apartats
són d’una gran utilitat, atès que proporcionen una informació molt valuosa,
tant per a la història de l’obra, dels diferents propietaris, com per a les circumstàncies que graviten a l’entorn a la seva realització. En qualsevol cas, en
tractar-se d’un projecte viu, que permet les modificacions i la incorporació
de noves dades, esperem que en un futur no gaire remot aquesta mancança
pugui ser coberta, d’una manera prou satisfactòria.
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Pàgina anterior:
M. Fortuny. Il Contino.

La formació de la col·lecció Fortuny. Aportacions documentals
Convertit en un artista de culte, admirat per la seva versatilitat, facultats
creatives i, fonamentalment, per un virtuosisme tècnic inigualable, el talent
precoç del pintor ha desvetllat l’interès dels crítics, dels especialistes i del públic
en general. Aquesta fortuna crítica11 ha contribuït a configurar un aura popular de sentida i profunda admiració, que ha superat els límits tradicionals del
coneixement i del judici estètic dels experts. Ara bé, el corrent de simpatia per
l’autor no ha estat el resultat d’una operació calculada i orquestrada de proclamació impostada de les seves innates qualitats artístiques; al contrari, ha estat
el fruit d’un sentiment, gairebé un estat general d’opinió favorable a la seva
obra, que arranca immediatament després de la seva inesperada mort i que
amb el pas del temps, amb les inevitables intermitències, ha anat creixent. Per
tant, el reconeixement de Fortuny no és un fenomen efímer ni tampoc no es
pot considerar com una moda transitòria, emmarcada en un context revisionista. En aquest sentit, doncs, el manteniment del que hom podria qualificar
d’un gust estètic anacrònic o extemporani,12 o d’una temàtica allunyada de la
sensibilitat contemporània, amb una tendència a l’efecte visual sobrecarregat,
amb sorprenents reminiscències barroques, revela la força del seu llenguatge,
de la seva solidesa poètica, capaç de provocar l’emoció estètica de l’espectador
actual amb independència de quin sigui el seu bagatge cultural. Un cop superats els prejudicis, la modernitat de Fortuny ha estat àmpliament acceptada,
fins al punt que, avui dia, la seva enorme contribució a l’edificació del cànon
artístic català no admet cap mena de dubte.
Moltes de les contribucions historiogràfiques destinades a reivindicar el
geni de Fortuny van veure la llum immediatament després de la seva defunció i respongueren a la iniciativa de personalitats molt properes al pintor, algunes de les quals el van arribar a conèixer i van mantenir un vincle
d’amistat amb ell. Per tant, era inevitable que la majoria d’aquestes primeres
semblances biogràfiques, responguessin a la tipologia de la monografia acrítica, presidida per una exaltació entusiasta i, en ocasions, apologètica de la
figura biografiada, evitant les zones de clarobscur. Més enllà dels convencionalismes o els tòpics, habituals en aquest tipus de gènere literari, el que no
es pot negar és una evidència: l’aparició d’una quantitat tan nombrosa de
produccions literàries,13 constitueix un indicador prou il·lustratiu de la gran
dimensió del personatge, capaç de suscitar una autèntica unanimitat crítica
i de desvetllar l’interès de la crítica local i, sobretot, com un aspecte molt
inusual, en el cas dels artistes catalans, de la internacional. Sense ànim de
ser gaire prolixos, perquè la relació és molt nombrosa, sí que volem deixar
constància d’aquells estudis que, distanciant-se de la dinàmica majoritària,
aquella que posava el focus en la seva condició de gran pintor, van complementar la valoració crítica del personatge, tot evocant la faceta de dibuixant.
Al cap i a la fi, és evident que el talent pictòric va contribuir a eclipsar les
meritòries facultats que l’artista posseïa en aquesta altra disciplina.
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11. Encara que no sigui exhaustiva, la millor aproximació
a l’estat de la qüestió
segueix sent la realitzada
per Ainaud de Lasarte, J.,
«La fortuna de Fortuny»,
González, C.; Martí, M.,
Fortuny (1838-1874), Barcelona, 1989, p. 65-97.
12. Sobre aquesta qüestió,
darrerament, hem tingut
l’oportunitat de realitzar
diverses consideracions.
Vegeu Quílez i Corella, F.M., «Els referents
culturals i iconogràfics
d’El col·leccionista d’estampes,
de Marià Fortuny», Locus
Amoenus, Bellaterra, 20092010, 10, p. 243-258.
13. Tenint en compte que les
monografies sobre Fortuny
ja són prou conegudes, i
que tampoc no és l’objectiu
d’aquest text fer un inventari exhaustiu de tota la
fortuna crítica, ens limitem
a citar les aportacions més
importants i aquelles que
es van editar pocs anys
després de la mort de
l’artista. Vegeu, Davillier,
B., Fortuny. Sa vie, son oeuvre,
sa correspondance, París, 1875;
Yriarte, Ch., «Fortuny (I)»,
L’Art. Revue Hebdomadaire
Illustrée, París, 1875, p. 361372; Sanpere y Miquel, S.,
cit. supra, n. 6; Yriarte, Ch.,
Fortuny, París, 1880 (Les
artistes célèbres); Yxart, J.,
Fortuny. Ensayo biográfico-crítico, Barcelona, 1882; Miquel
y Badia, F., Fortuny. Su vida y
obras. Estudio biográfico-crítico,
Barcelona, 1887.

M. Fortuny. Homer cec recitant poemes.

Molt probablement, el cosmopolitisme de l’obra de Fortuny, el reconeixement de la seva pintura en el mercat artístic internacional, van suposar que
les col·leccions públiques catalanes tardessin anys veure’s enriquides amb
produccions seves. En aquest sentit, la venda pública de tota l’obra, que a la
mort del pintor havia restat inacabada o sense vendre en el taller romà, va
contribuir a la dispersió d’un patrimoni, al qual, llevat de la feliç gestió que
va representar l’adquisició14 de la Batalla de Tetuan, les institucions catalanes
no van poder accedir. La subhasta de l’Atelier15 Fortuny, que va tenir lloc a
l’Hôtel Drouot de París l’any 1875, va concitar l’afany col·leccionista dels
més conspicus representants del col·leccionisme europeu de l’època. Lògicament, el principal focus d’interès el van despertar les obres pictòriques,
mentre que van ser, si ho comparem amb la quantitat de creacions que Fortuny va arribar a fer, molt menys nombrosos els dibuixos i les aquarel·les
que es van posar a la venda. El nombre total va ser de 55 obres i totes van
ser adquirides per col·leccionistes particulars, entre els quals es trobava el
també pintor, i sogre de Fortuny, Federico de Madrazo (1815-1894),16 la qual
cosa vol dir que el gruix de la seva activitat com a dibuixant, després de la
defunció, va romandre en mans de la família. Naturalment, tots dos factors
van contribuir a endarrerir el procés d’incorporació de l’obra gràfica a les
col·leccions públiques.
Si focalitzem l’atenció en el territori català, no costa gaire entendre que la
situació era idèntica a l’apuntada i, després de la mort del pintor, va transcórrer un llarg període sense que l’autor estigués representat en cap institució
pública. Tanmateix, els anys 1907 i 1911 van constituir dos moments especialment importants per al rescabalament de la memòria de l’artista, atès
que el fons de dibuixos de l’antic Museu d’Art de Barcelona es va veure
enriquit amb un nombre important de realitzacions seves. En concret, la
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14. Sobre aquest tema, vegeu
Miquel y Badia, F., «La batalla de Tetuan de Mariano
Fortuny», Diario de Barcelona,
Barcelona, 26/6/1875,
p. 6744-6747 i el nostre
comentari de l’obra, a Doñate, M., et al., cit. supra, n.
3, cat. núm. 20, p. 106-111.
15. Atelier de Fortuny. Oeuvre
posthume. Objets d’art et de
curiosité, París, 1875.
16. Vente Fortuny. Hotel Drouot (París), 26 a 30 d’abril de 1875,
p. 10. Arxiu de l’Hotel
Drouot (París).

M. Fortuny. Estudi de composició.

primera data va representar l’ingrés d’un conjunt de 150 dibuixos, pertanyents al llegat de Francesc Esteve i Sans.17 El seu fill, Jaume Esteve i Nadal,
era amic de joventut de Fortuny i també col·leccionista de dibuix antic, amb
una especial preferència –tendència ja iniciada pel pare– per l’obra de Josep
Bernat Flaugier (1757-1813), de qui va arribar a posseir més de 50 obres.
Quatre anys més tard, l’adquisició de la col·lecció de dibuix antic que havia
reunit l’escriptor modernista Raimon Casellas18 va suposar incrementar les
produccions de l’autor en un nombre de 52 realitzacions. Ambdós ingressos
van tenir una gran significació, perquè venien a cobrir un buit existent a les
col·leccions, però, sobretot, permetien aprofundir en el coneixement de la
primera etapa d’activitat de l’artista; un període primerenc, anterior al seu
viatge a Roma, molt marcat per la influència del romanticisme natzarè,19
amb un predomini de les temàtiques medievals, els exercicis acadèmics i el
conreu d’un incipient paisatgisme. La participació de l’autor en algunes de
les exposicions20 de l’època palesen aquest interès per les representacions basades en les gestes èpiques protagonitzades pels almogàvers.
En termes generals, es tracta d’un grup d’obres que palesen un estil en
procés de formació, amb un gest molt insegur, dubitatiu a l’hora de resoldre
els problemes de tipus compositiu. En determinades creacions es pot observar com el llenguatge és encara molt matusser, poc depurat, revelador d’un
artista que encara no ha arribat a assolir un domini del traç.
En bona mesura, aquesta cultura figurativa s’insereix en el context formatiu de la barcelonina escola de Llotja i palesa la dependència dels models
figuratius i compositius del mestre Claudi Lorenzale (1816-1889), així com
les relacions establertes amb altres col·legues que, com per exemple Antoni Caba (1838-1907), gran amic i coetani seu, van contribuir a irradiar la
fama de Fortuny. Aquest vincle entre tots dos artistes s’observa en les inscripcions que apareixen en un grup dels dibuixos de Fortuny, procedents de la
col·lecció Casellas, en els quals Caba autentifica21 l’autoria. Hem de suposar,
doncs, que abans d’arribar a mans de Casellas, aquests treballs havien es-
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17. Boronat, J.M., La política
d’adquisicions de la Junta de
Museus, Barcelona, 1999,
p. 297 i 298. Més informació complementària sobre
aquest llegat a Quílez i
Corella, F.M., «Marià
Fortuny i Marsal. Els anys
de formació», Doñate, M.,
et al., cit. supra, n. 3, p. 22
18. Vegeu Bassegoda, B., (ed.),
La col·lecció Raimon Casellas.
Dibuixos i gravats del Barroc al
Modernisme del Museu Nacional
d’Art de Catalunya, Barcelona,
1992 [catàleg d’exposició].
19. Sobre aquest tema, vegeu
Fontbona, F., «Un Fortuny
jove, nacionalista i romàntic», Revista de Catalunya,
4/1989, 29, p. 101-133
i també el nostre article,
Quílez i Corella, F.M., cit.
supra, n. 17, p. 17-31.
20. Com a exemple del que comentem, es poden consultar
els catàlegs de l’Asociación
de Amigos de las Bellas
Artes. A l’exposició anual de
1856, Fortuny va presentar
sis obres i dues portaven
el títol de Los Almogábares.
Vegeu Asociación de Amigos
de las Bellas Artes. Exposició
Anual de 1856. Catálogo de las
obras espuestas, Barcelona,
1856, cat. núm. 36-41.
De fet, l’atracció per la
temàtica històrica ja es
troba present en la seva
primera etapa d’activitat
a Reus i l’any 1853, en la
primera exposició en la qual
podem documentar la seva
participació, ja exposa obres
d’aquestes característiques.
Vegeu Bellas Artes. Esposicion
Anual. Primer Año de 1853.
Catálogo de las obras espuestas
en el Casino Reusense, Reus,
1853. Fortuny va exposar
tres olis, dos titulats: El Rey S.
Fernando i Episodio de la Vida
del Cid-2. Dec el coneixement, d’aquesta darrera
publicació a la generositat de
l’historiador Albert Arnavat,
a qui agraeixo la notícia.
21. Són relativament nombrosos
els dibuixos de Fortuny,
autentificats per Caba. Com
a exemple del que diem,
podem esmentar el MNAC/
GDG 45890 D, en el revers
del paper podem llegir la
següent anotació: «Academia
de Mariano Fortuny/1857/
Antonio Caba». En un altre
dibuix, MNAC/GDG 45886
D, es llegeix el següent:
«Mariano Fortuny/1856/
En la clase del natural/en los
descansos del modelo/ (...)
Caba».

Salvador Sanpere i Miquel. Mariano Fortuny. Álbum (...). Barcelona, 1880.

tat propietat de Caba. Tot fa pensar que l’admiració per l’obra primerenca
del pintor, d’altra banda, la més accessible i coneguda, deuria estar molt
instal·lada en els cercles d’erudits i de connaisseurs catalans i també sembla
lògic pensar que aquest sentiment deuria anar creixent a mesura que la fama
de Fortuny s’anava estenent.
Publicada l’any 1880, la monografia22 de Salvador Sanpere i Miquel
(1840-1915) és un exemple evident de la fortuna de l’obra de Fortuny entre els col·leccionistes catalans de l’època. El llibre inclou imatges gravades
d’alguns dels treballs primerencs de l’autor, entre els quals es troba una de
les seves produccions més emblemàtiques, Sant Pau predicant davant de l’areòpag
(MNAC/GDG 27396 D).23 Realitzat entre 1856 i 1857, el dibuix, que va
ingressar al Gabinet amb la col·lecció Casellas, el 1880 pertanyia a Agustí
Rigalt (1840-1898), propietari d’un àlbum de dibuixos, segons les indicacions que es poden llegir al peu de la làmina.24 Sanpere i Miquel va reproduir
dos dibuixos més, provinents de la mateixa font. Dels altres col·leccionistes
catalans que en aquells moments posseïen dibuixos de Fortuny, destaca el
nom de Talarn, propietari d’un altre àlbum, del qual el llibre reprodueix un
total de nou paisatges dels voltants de Barcelona. Encara que no deixa de
tractar-se d’una mera especulació, suposem que es tracta d’una referència
a l’escultor Domènec Talarn (1812-1902), que va ser un dels primers mestres de Fortuny i qui, atesa l’evident proximitat existent entre mestre i deixeble,
deuria poder accedir a alguns dels treballs de l’alumne avantatjat. El llibre de
Sanpere també va ser un dels primers a reproduir la popular aquarel·la, Il
Contino, aleshores encara en propietat de la Diputació de Barcelona, o la
cèlebre sèrie d’acadèmies, realitzades a Roma, i propietat de l’Acadèmia de
Belles Arts de Barcelona.
Un altre mestre dels seus primers anys de formació a Reus que conservava algun treball25 del deixeble va ser Domènec Soberano (1825-1909), qui,
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22. Vegeu, Sanpere y Miquel,
S., cit. supra, n. 6.
23. Vegeu, Quílez i Corella,
F.M., «Sant Pau predicant
davant l’Areòpag», Doñate,
M., et al., cit. supra, n. 3, cat.
núm. 2, p. 66-67.
24. Sanpere y Miquel, S., cit.
supra, n. 6, p. 60, 68, cat.
núm. 1.
25. En aquest sentit, no podem
oblidar que Fortuny va dedicar a Soberano una de les
seves primeres produccions
pictòriques. En la imatge
devocional de l’Aparició de la
Mare de Déu de la Misericòrdia
a Isabel Basora, signada i
datada el 20 d’agost de 1855,
l’autor va incloure la següent
dedicatòria: «A D. Domingo
Soberano en/ prueba de mi
sincero afecto». De fet, altres
obres seves documenten una
pràctica habitual, un corrent
d’afecte amb mestres i condeixebles, com per exemple,
Tomàs Moragas. Coneixem
algunes d’aquestes produccions, perquè van aparèixer
publicades el 1888 en un
número monogràfic, que la
revista La Ilustración Artística va
dedicar al pintor. Vegeu, La
Ilustración Artística, Barcelona,
2 de gener de 1888, VII, 314,
p. 1-16. La publicació també
va reproduir tres dibuixos
de Fortuny, que el 1911 van
ingressar al MNAC formant
part de la col·lecció Casellas i
que, aleshores, eren propietat
del col·leccionista Gusi. Els
esmentats dibuixos són: La
bière (MNAC/GDG 27452
D); Parella de pierrots (MNAC/
GDG 27451 D) i A la llotja
(MNAC/GDG 27457 D).

M. Fortuny. Askari (sentinella àrab). Fons Arxiu Iconogràfic del MNAC

el gener de 1899, per mediació del també pintor Baldomer Galofre (18461902), ofereix al Museu Municipal de Barcelona, la possibilitat d’adquirir
una taula a l’oli, de petites dimensions, amb la representació d’un Askari o
sentinella àrab.26 Un mes més tard, la comissió de governació del consistori
barceloní va acceptar l’oferiment i va acordar adquirir l’obra per una xifra
de 800 pessetes, tot rebaixant les pretensions de Soberano que en demanava
1.000. Tot i desconèixer quin n’és l’actual parador, sí sabem, però, que l’obra
va ingressar al Museu i que, en entrar, se li va donar el número d’inventari
10690. En qualsevol cas, sí que és important remarcar que, en el seu mo-
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26. Arxiu Nacional de Catalunya (en endavant, ANC).
Arxiu Junta de Museus (en
endavant, AJM), Año 1899.
Ayuntamiento Constitucional
de Barcelona. Expediente
relativo á una tabla al óleo,
obra del pintor catalán Mariano
Fortuny, ofrecida en venta por
D. Domingo Soberano de Reus.
ANC 1569/168. Al costat
d’altres produccions seves,
com per exemple L’Odalisca
o Il Contino, l’obra va formar
part de l’exposició d’art de
l’any 1919. La mostra va retre homenatge a la figura de
Fortuny, amb una sala en la
qual es va poder contemplar
una selecció de 12 obres,
entre pintures, aquarel·les
i gravats. Vegeu Exposició
d’Art. Catàleg Oficial, Barcelona, 1919, Sala Fortuny,
p. 10 [catàleg d’exposició].

ment, l’adquisició de la pintura va tenir una gran significació històrica, atès
que, com molt bé van indicar els membres de la Junta Tècnica dels Museus
d’Arqueologia, Belles Arts i Indústries Artístiques, en l’informe preceptiu, en
aquells moments, la ciutat de Barcelona no disposava de cap producció de
l’artista i, per aquest motiu, el fet determinant d’adquirir-la va suposar omplir un buit existent a les col·leccions públiques barcelonines.27
En aquest context de relacions del pintor amb condeixebles seus, hem
d’esmentar el nom del pintor alacantí Bernat Morales Soriano (1822-1898),
qui va coincidir amb Fortuny a Barcelona durant el període de formació artística i, segons podem deduir de l’oferiment que fa el seu fill, deuria posseir
obra de l’artista de Reus. En concret, el 31 d’octubre de 1932, el novel·lista
Bernat Morales i Sanmartín (1864-1947) adreça una carta28 al President de
la Junta de Museus de Barcelona, en la qual fa una proposta d’adquisició de
diverses produccions de Fortuny, de les quals és propietari. A més d’un parell
d’olis, Morales també conservava diversos dibuixos pertanyents a un àlbum
que el seu autor va realitzar en la primera època d’activitat. Malauradament, no tenim més notícies que ens permetin verificar si aquest oferiment
va arribar a materialitzar-se, tot i que, en la col·lecció de dibuixos, no hi ha
constància de cap ingrés per la via de l’adquisició a Bernat Morales.
També tenim constància documental, que l’antiquari Francesc Llorens i
Riu era propietari de diferents estudis a llapis, encara que desconeixem la
quantitat d’obres i els temes representats. Aquestes darreres produccions van
formar part d’una exposició de dibuixos que, organitzada per l’Asociación
Artístico Arqueológica Barcelonesa, va tenir lloc a Barcelona el setembre
de 1882.29 En un vessant més comercial, el febrer de 1876, i en el context
d’una exposició col·lectiva,30 la galeria Bassols va posar a la venda un grup de
dibuixos de Fortuny, un dels quals –titulat Homer– es va taxar en 800 duros,
essent la valoració més alta de tots els dibuixos exposats.
Respecte dels primers propietaris d’obra sobre paper de Fortuny, potser era
menys coneguda la seva presència en el cercle de col·leccionistes madrilenys.
Com a mostra indicativa d’aquesta relació podem esmentar una de les realitzacions més preciosistes de Fortuny, un autèntic treball de virtuosisme tècnic. Ens
referim al ventall (MNAC 5667), decorat amb una escena de gènere galant,
signat i datat a París l’any 1870, i el seu corresponent projecte (MNAC/GDG
105873 D). La primera d’ambdues composicions, que actualment forma part
de la col·lecció del Museu Nacional d’Art de Catalunya i va ingressar amb la
compra, el 1932, de la col·lecció de Lluís Plandiura, l’any 1920 pertanyia al
marquès de Valverde de la Sierra.31 Contràriament, el dibuix preparatori del
MNAC no és el mateix que aleshores era propietat del reputat col·leccionista
de dibuix antic resident a Madrid, el barceloní i enginyer de camins Fèlix Boix
(1858-1932).32 De fet, si comparem totes dues imatges,33 observem algunes diferències figuratives i compositives. Igualment, el segell de la testamentaria,
com a prova d’autentificació, ocupa una posició diferent en ambdues obres:
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27. Comisión de Gobernación.
Sección tercera, Barcelona,
6/2/1899. ANC, Expediente
relativo á... cit. supra, n. 26.
28. Junta de Museus de Barcelona,
any 1932. Ofertes. ANC,
2538/221.
29. Album heliográfico de la
exposición de dibujos autógrafos
de artistas fallecidos y de Vistas y
dibujos de edificios ó monumentos
que ya no existen celebrada en
setiembre de 1882, Asociación
Artístico Arqueológica
Barcelonesa, Barcelona,
1883, p. 34.
30. Basols F., Exposicion de objetos
de arte en Barcelona,
Barcelona, 2/1876, cat.
núm. 115-120.
31. Vegeu, Ezquerra del Bayo,
J., Exposicion de “El Abanico en
España”, Madrid, 5-6/1920,
cat. núm. 297, p. 79, làm.
LIII. En la veu dedicada
a Fortuny, l’enciclopèdia
Espasa va reproduir una de
les primeres il·lustracions
del ventall. Curiosament,
malgrat que el seu contingut
pugui tenir un enfoc divulgatiu, o el segon cognom de
l’artista estigui equivocat,
el cert és que el text, d’altra
banda molt extens, inclou
moltes notícies i fa un ús
molt rigorós de les fonts bibliogràfiques de l’època, fins
al punt que la seva lectura
resulta molt recomanable.
Vegeu, «Fortuny y Carbó,
Mariano José María Bernardo», Enciclopedia Universal
Ilustrada Europeo-Americana,
Barcelona, 1924, XXIV,
p. 582-588. La il·lustració
del ventall surt reproduïda
a la pàgina 584, sense que
consti la propietat de l’obra.
32. Vegeu, Ezquerra del
Bayo J., cit. supra, n. 31, cat.
núm. 296, p. 79. De fet, en
l’apartat de la descripció de
les característiques tècniques de l’obra, es relaciona
aquest projecte amb un
altre ventall, realització del
mateix Fortuny, que era
propietat del banquer José
Fontagud Gargollo i que
també va formar part de la
mateixa exposició. Atesa la
gran quantitat de peces que
va prestar a la mostra, es
pot deduir que Boix era un
important col·leccionista de
ventalls. El projecte de Fortuny també va formar part
de l’exposició retrospectiva,
que va tenir lloc al barceloní Palau de la Virreina,
l’any 1940. En el catàleg
d’aquesta mostra es rela-

Portada catàleg de l’exposició El abanico en Espanya, Madrid, 1920 i làmina interior.

en l’obra del MNAC es troba a la part inferior esquerra, mentre que, en el cas
de l’obra de Boix, estava localitzat a la part inferior de la dreta. D’altra banda, el dibuix del Gabinet de Dibuixos i Gravats del MNAC formava part del
llegat familiar de l’artista i, de fet, el seu ingrés va tenir lloc l’any 1966, amb
l’adquisició de la col·lecció Madrazo. Tanmateix, l’existència de dues obres,
amb característiques molt similars i ambdues relacionades amb la realització
del paisatge decoratiu del ventall, és una dada molt indicativa de la importància que el seu autor va donar a aquest tipus de treball.
No podem obviar, atesa la seva important dimensió quantitativa, la figura del col·leccionista José Gallegos, propietari d’una important col·lecció
de dibuixos de Fortuny, alguns dels quals van formar part de la Primera Exposició General de Belles Arts, celebrada a Barcelona l’any 1891.34 Sembla una
hipòtesi de treball, molt plausible, identificar la identitat d’aquest desconegut
col·leccionista amb la del pintor i escultor Gallegos y Arnosa (1857-1917),
qui, encara que pertanyia a una generació artística anterior, i, consegüentment, difícilment deuria conèixer Fortuny, va palesar una gran afinitat amb
alguns dels temes conreats pel reusenc, començant per l’orientalisme i continuant per la pintura de gènere. En el marc expositiu de l’any 1891, els organitzadors van dedicar una sala a exposar l’obra de Fortuny i d’altres artistes
catalans desapareguts. El nombre d’obres de Fortuny exposat va ser de 21,35
15 de les quals eren propietat de Gallegos, la majoria dibuixos.36 La resta
d’obres exposades, llevat de la presència testimonial de dues composicions
pertanyents a Paulina Sangenís i María de las Nieves Aleu, van ser quatre
de les produccions més emblemàtiques, propietat de la Diputació Provincial
de Barcelona: La batalla de Tetuan (erròniament titulada com a Batalla de WadRas), L’odalisca (MNAC 10691), Soldat florentí (MNAC 10693) i Il Contino. La
fortuna crítica de les tres darreres va ser molt important, atès que el públic
barceloní ja va tenir l’oportunitat de contemplar-les en diferents ocasions,37
algunes d’elles anteriors al traspàs del pintor.
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ciona el projecte, propietat
de Boix, amb el ventall del
MNAC i que llavors, ja pertanyia a la Junta de Museus.
Vegeu, Servicio de Defensa
del Patrimonio Artístico
Nacional. Zona de Levante.
Exposición Fortuny, Barcelona,
1940, cat. núm. 272, p. 93
[catàleg d’exposició].
33. Hem pogut consultar
una fotografia antiga del
dibuix de Boix que va ser
realitzada amb motiu de
la celebració de l’exposició
de l’any 1940. L’Arxiu
Iconogràfic del MNAC conserva el material fotogràfic
de la majoria de l’obra
gràfica exposada, i d’una
part important de l’obra
pictòrica, així com d’algun
dels objectes sentimentals
que van formar part de
l’exposició. Es tracta d’un
material molt valuós per a
l’estudi de l’obra de Fortuny
i per poder reconstruir la
història dels col·leccionistes
de dibuix i gravat. Vegeu,
Arxiu Iconogràfic del
MNAC. Caixa 1464. Marià
Fortuny. Dibuixos. Exposició
1940.
34. Primera Exposición General de
Bellas Artes. Obras de artistas
catalanes fallecidos. Salón de
Honor, Barcelona, Palau de
Belles Arts, 1891. Amb un
objectiu similar, l’exposició
d’art de l’any 1919 també
va incloure una selecció
d’obres de l’artista. Vegeu,
Exposició d’Art. Catàleg..., cit.
supra, n. 26.
35. Cit. supra, n. 34, cat.
núm. 1-21, p. 25-27.

M. Fortuny. Projecte de ventall / M. Fortuny. Projecte de ventall. Antigua col·lecció Félix Boix. Fons Arxiu Iconogràfic MNAC

Un bon termòmetre per mesurar la dèbil presència de l’obra de Fortuny,
en les col·leccions públiques catalanes en les primeres dècades del segle xx,
són els catàlegs de l’aleshores anomenat Museu de Belles Arts de Barcelona. Per exemple, el de l’any 1906, només inclou una pintura seva i no
trobem cap referència a la seva fecunda activitat com a dibuixant.38 Dos
anys abans, Sebastià Junyent (1865-1908) es planyia39 de l’escassa entitat,
que, segons el seu parer, tenia la sala Fortuny, oberta al Museu Provincial de
Belles Arts. Segons Junyent, la sala estava integrada per tres o quatre obres,
d’una més que dubtosa representativitat. Vint anys més tard, el 1926, en la
nova publicació40 del Museu, ja podem comprovar el notable salt quantitatiu
i qualitatiu que s’ha produït. Fins al punt, que en la sala monogràfica dedicada a retre homenatge a la figura de l’artista, oberta el 1920, l’obra sobre
paper estava representada per un grup d’aquarel·les i de gravats. Entre les
primeres, destaquen algunes de les seves realitzacions més emblemàtiques:
Il Contino, Platja africana (MNAC/GDG 10696 D) i Tipus calabrès (MNAC/
GDG 10697 DOA). La primera de les aquarel·les havia ingressat al Museu,
formant part de les obres aportades per la Diputació de Barcelona, l’any
1906.41 La segona havia estat adquirida, el gener de 1921, als germans antiquaris i col·leccionistes de pintura, Carles i Sebastià Junyer i Vidal (18781966). El darrer havia estat pintor i empresari, visitant assidu de la cerveseria Els Quatre Gats i amic de Picasso. A més d’aquesta, segons consta en el
dictamen42 d’adquisició, redactat pel pintor i crític d’art Francesc Guasch
Homs (1861-1923), en la seva condició d’oficial tècnic de la Comissió d’Art
Contemporani, la Junta també va adquirir, per un import total de 30.000
pessetes, altres set obres, del lot de 19 que van presentar tots dos germans,
com per exemple, un estudi per a l’aquarel·la Sant Pau predicant davant l’areòpag
(MNAC/GDG 10708 DOR) o en l’anvers d’aquest mateix full, un Autoretrat
de joventut (MNAC/GDG 10708 DOA). Malgrat formar part de les obres
adquirides, no va resultar, però, tan afortunada la compra de dues pintures
a l’oli: Escena d’interior sumptuós (MNAC 10712) i Interior rústic (MNAC 10064)
que, si bé, inicialment van ingressar com a realitzacions de Fortuny, actualment, amb bon criteri, han estat desestimades com a produccions autògrafes
i han estat classificades com a obres d’autor desconegut.
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36. Les entrades del catàleg són
tan poc precises i indeterminades que no permeten identificar les obres exposades. La
mateixa consideració es pot
fer de les descripcions de les
temàtiques representades, si
exceptuem una composició
paisatgística (cat. núm. 6,
p. 26), unes bugaderes (cat.
núm. 5, p. 26) o quatre
acadèmies (cat. núm. 7-10,
p. 26).
37. Com a exemple d’aquest
fenomen de difusió, podem
esmentar l’exposició de
l’any 1866, en la qual es van
exhibir totes tres obres. Vegeu Catálogo de la Exposición
de Objetos de Arte Celebrada por
la Academia de Bellas Artes de
Barcelona, Barcelona, 1866,
cat. núm. 98-100, p. 11
[catàleg d’exposició].
38. Es tracta de la petita taula,
amb la representació d’un
sentinella àrab, que havia
estat adquirida a Domènec
Soberano. Ayuntamiento
Constitucional de Barcelona,
Catálogo del Museo de Bellas
Artes, Barcelona, 1906, cat.
núm. 24, p. 17. Curiosament, la inexistència d’obres
contrasta amb l’extensa
biografia de l’artista que es
pot llegir al catàleg.
39. Junyent es mostra contrariat
pel que considera una
falta de reconeixement de la
vàlua de l’artista i s’expressa
en aquests termes: «Considerant, donchs, a n’en Fortuny
com a representant capdal
d’una tendencia pictòrica de
son temps, s’acut preguntar:
¿Ahont és la Sala Fortuny?
Perque aquella sala del
Museu Provincial que porta’l
seu nom està plena d’obras
de tothom y l’artista només
està representat per tres o
quatre obras y no de las més
notables». Junyent, S., «La
Sala Galofre», Joventut, 246,
27/10/1904, p. 705.

M. Fortuny. Vas d’estil musulmà.

El mateix any, un mes més tard, la Junta de Museus adquireix al comerciant Juli Pérez Pagès l’aquarel·la Tipus calabrès.
Curiosament, i molt probablement atenent a un criteri de selecció de
qualitat pictòrica, els dibuixos que, en aquells moments, ja formaven un
gruix força voluminós, no van formar part de la presentació de l’any 1926.
No es podria parlar, però, d’una política de menyspreu o de marginació de
l’obra gràfica per considerar-la una expressió artística menor, simplement
creiem que aquesta absència obeïa a motivacions administratives. Des de
la seva constitució, el departament de dibuixos i gravats estava adscrit a la
Biblioteca d’Art i Arqueologia i aquest criteri classificatori va determinar
que els dibuixos no tinguessin la difusió que sí que van tenir les pintures o les
aquarel·les.
A més d’algunes de les pintures més emblemàtiques de la seva activitat,
durant les dècades de 1920 i 1930 les col·leccions del Museu de Barcelona es
van veure enriquides amb un notable nombre d’ingressos d’obres gràfiques
de l’artista. Per començar el 1921, Cecilia de Madrazo i el seu fill, Mariano Fortuny y Madrazo, van fer donació a la Junta de Museus de l’àlbum
Goupil, format pels aiguaforts realitzats per l’autor. Set anys més tard, la
col·lecció d’estampes es va incrementar amb l’adquisició43 de 28 aiguaforts,
procedents de la testamentaria de Luis de Errazu (1854-1926) 44 i que van ser
oferts pel nebot d’Errazu i el seu marmessor testamentari, Manuel d’Irureta
Goyena. Luis era germà, hereu universal i marmessor del ric empresari i
col·leccionista basc, amic de Fortuny i resident a París, Ramon de Errazu
(1840-1904).45 L’informe tècnic,46 relatiu a la proposta d’adquisició, va ser
realitzat per Esteve Cladellas, que ocupava el càrrec d’auxiliar encarregat
de la Biblioteca dels Museus d’Art i Arqueologia. En el seu escrit, l’autor
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40. Junta de Museos de Barcelona, Catálogo del Museo de
Bellas Artes (Arte Contemporáneo), Barcelona, 1926, Sala
Fortuny, p. 105-107.
41. Cessió d’obres de la Diputació
als Museus, 1906, Cuadros
procedentes de la Diputación
Provincial, núm. 201, ANC
1895/ 169.
42. Junta de Museos de Barcelona, Comissió d’Art Contemporani. Dictamen d’adquisició.
Sessió del dia 7 de gener de
1921. ANC 2327/220.
43. Junta de Museus de Barcelona, Any 1928. Adquisicions.
ANC 2456/221.
44. Vegeu Barón, J., «Luis de
Errazu, coleccionista y mecenas», In Sapientia Libertas.
Escritos en Homenaje al Profesor
Alfonso E. Pérez Sánchez,
Madrid/Sevilla, 2007,
p. 717-729.
45. Barón, J., (ed.), El legado
Ramón de Errazu: Fortuny, Madrazo y Rico, Madrid, Museo
Nacional del Prado, 2005.
46. C
 ladellas, E., Junta de
Museos de Barcelona.
Biblioteca de los Museos de
Arte y Arqueología. Junta de
Museus..., cit. supra, n. 43.

M. Fortuny. Un col·leccionista.

valorava molt positivament la proposta d’adquisició, i argumentava que, a
diferència de la pintura i el dibuix, l’obra gravada de Fortuny estava molt poc
representada a les col·leccions, tot i que advertia que l’adquisició de tot el lot,
podia generar un efecte de duplicitat de determinats exemplars, ja representats en els fons de la Biblioteca. Igualment, Cladellas suggeria una rebaixa en
la quantitat econòmica que s’havia de pagar, un suggeriment que li va ser acceptat i que va suposar que les estampes fossin adquirides per 3.000 pessetes.
El mes de gener de 1928, Manuel Irureta Goyena, fill del col·leccionista
Goyena, també amic de Fortuny, va fer donació47 de 7 cartes il·lustrades amb
dibuixos (MNAC/GDG 8720-8727 D). A més del valor artístic i sentimental, les cartes, que actualment formen part de la col·lecció del Gabinet de
Dibuixos i Gravats, tenen un gran valor històric, atès que documenten algunes realitzacions importants del pintor, de les quals desconeixem l’actual
localització.
Un any més tard, Paul Prolongeau, en carta datada a París, el 22 de juny
de 1929, ofereix, a la Junta de Museus, l’adquisició48 d’un dibuix a tinta,
del qual és el propietari. Finalment, l’obra titulada Un col·leccionista (MNAC/
GDG 27419 D) i que, actualment forma part de la col·lecció del Gabinet de
Dibuixos i Gravats, va ser comprada per la xifra de 1.000 pessetes.
Encara que va ser adquirida el 1950, la història del procés de dipòsit49
de la col·lecció Bosch i Catarineu es remunta a l’any 1934, data en la qual
l’empresa Unión Industrial Algodonera diposita, al Palau Nacional de
Montjuïc i al Museu Arqueològic, un cop adquirida al seu propietari per la

27

47. Acta de la Junta de Museus,
Sessió del 14 de gener de 1928.
ANC 1 715-T-713
48. Junta de Museus de Barcelona. Any 1929. Ofertes,
ANC 2466/221.
49. Junta de Museus de
Barcelona. Any 1934-1935.
Dipòsit de la Col·lecció Bosch i
Catarineu. ANC 2637/222.

quantitat de 4.000.000 de pessetes, la col·lecció de Ròmul Bosch i Catarineu
(mort el 1936),50 empresari tèxtil i col·leccionista de pintura antiga, i d’un àlbum que aplegava 150 dibuixos i gravats de Fortuny, com a aval d’un préstec
concedit per l’Institut Contra l’Atur Forçós de la Generalitat, amb l’objectiu
d’evitar el tancament de l’esmentada empresa. El 1944 Julio Muñoz Ramonet compra l’empresa i la col·lecció de pintura antiga passa a ser propietat
seva. L’any 1950, la Junta de Museus adquireix un lot de la col·lecció pictòrica a Julio Muñoz i, a més, li dóna una quantitat de diners en concepte de
recompensa pels objectes perduts, entre els quals es trobava l’Àlbum51 Bosch
i Catarineu de Fortuny, perdut durant la Guerra Civil.
L’agost de 1939, el secretari de la Junta de Museus informava, en un
escrit52 adreçat al Jefe Provincial de Propaganda de Barcelona, de la desaparició d’un lot de dibuixos de Tomàs Padró, un total de 9, i una col·lecció de
dibuixos de Fortuny, que formava part d’un àlbum enquadernat en pell. Les
obres havien estat retirades, a finals de l’any anterior, pel crític d’art i mecenes Joan Merli (1901-1995), que ocupava el càrrec de secretari de la Junta
Municipal d’Exposicions de Barcelona. El mes de març de 1941, l’anterior
informe era ampliat amb més detalls i s’insistia en el fet que la desaparició de
les obres havia coincidit amb el lliurament provisional a Merli, qui havia de fer
seleccionar part del material per il·lustrar les monografies que sobre tots dos
artistes estava preparant l’esmentada Junta. L’expedient es tancava amb la
resposta del Cap superior de Policia, qui, en un escrit53 del 7 de maig de 1941,
informava que totes les gestions realitzades per localitzar els dibuixos havien
resultat infructuoses. Tot i que no s’aconsegueix la recuperació de la totalitat
de les obres, durant els anys 1951, 1952 i 1953 s’arriben a recuperar54 un
total de 65 dibuixos i 15 gravats, pertanyents a l’àlbum. Segons informació
proporcionada per Mariano Fortuny y Madrazo, en una carta55 adreçada a
Joaquim Folch i Torres i datada l’11 de juliol de 1933, els dibuixos de Bosch
havien estat propietat del cunyat de Fortuny, el pintor Ricardo de Madrazo
(1851-1917).
En aquesta mateixa dècada de 1930, hi ha referències literàries a les sales
de dibuix català, obertes al Museu d’Art de Catalunya i una de les quals estava dedicada a Fortuny. En el text valoratiu, escrit per Vayreda i publicat56
en el Butlletí dels Museus d’Art de Barcelona, l’autor menysprea el contingut del
conjunt seleccionat i el desqualifica com una representació menor, de poca
qualitat. En realitat, pensem que aquest judici estètic negatiu s’ha d’entendre
en el context en el qual es formula. Per a Vayreda, Fortuny no forma part
del cànon català, perquè per a ell és abans que res un artista forà i la seva
condició catalana no deixa de constituir una circumstància fortuïta.
L’any 1949, mor a Venècia Mariano Fortuny y Madrazo (1871-1949) i
dos anys més tard va ingressar part del seu llegat.57 D’acord amb la voluntat
del fill i gràcies a la intervenció de la vídua, Henriette Nigrin, el llegat va ser
repartit entre els museus de Barcelona, Madrid i el Museu d’Art i Història de
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50. Per a una breu semblança
biogràfica del personatge,
vegeu Folch i Torres,
J., «Ròmul Bosch i Catarineu», Butlletí dels Museus
d’Art de Barcelona, Barcelona,
6/1936, 61, p. 187.
51. Vegeu «El “Album BoschCatarineu”», Anales y Boletín
de los Museos de Arte de Barcelona, Barcelona, 1942, Arte
Moderno, I, 2, p. 35-46.
52. Desaparición de obras. 1941.
ANC 2886/223.
53. Cit. supra, n. 52.
54. En sengles cartes, datades a
Barcelona els anys 1951, el
12 de juliol i el 20 de juliol,
l’11 de gener de 1952 i el
19 de juny de 1953, Joan
Ainaud de Lasarte, director
general dels Museus d’Art de
Barcelona, dóna notícia de
la troballa de diferents lots
de dibuixos, pertanyents
a l’àlbum Fortuny. En
realitat, aquesta localització
hagués resultat impossible
sense la intervenció de
diferents ciutadans, que
van decidir contactar amb
el Museu d’Art i dipositar
els dibuixos. Es tracta de
lliuraments formats per
lots d’unes 20 obres, llevat
del que s’efectua l’11 de
gener de 1952, només
constituït per 1 dibuix i 1
gravat. Vegeu Relaciones de
entregas. Recuperación de Parte
de los Dibujos Pertenecientes al
Desaparecido Album Bosch i
Catarineu. Documentació
Bosch i Catarineu. Arxiu
del Museu Nacional d’Art
de Catalunya.
55. Junta de Museus de Barcelona. Any 1933. Donatius.
ANC 2610/222.
56. Vayreda, R., «Estudi de
conjunt dels diversos fons
de dibuixos instal·lats al
Museu d’Art de Catalunya
i III», Butlletí dels Museus
d’Art de Barcelona, Barcelona,
3/1937, p. 76.
57. Legado Fortuny. 1951. ANC
3230/224

M. Fortuny. Vista de Tetuan.

Reus. En el cas del Gabinet de Dibuixos i Gravats del MNAC, la donació
va representar l’ingrés de 248 dibuixos, fets pel seu pare. La temàtica de
les obres gravita a l’entorn de dos motius: la guerra hispanomarroquina,
on destaca l’obra Vista de Tetuan (MNAC/GDG 45971 D), com una imatge icònica d’un gran valor topogràfic i històric, i l’altre grup està constituït per obres relacionades amb l’afició col·leccionista de Fortuny: armes,
espases, cascs, gerros i altres objectes característics d’aquesta reconeguda
passió.
Entre les causes d’aquest sorprenent retard, podem esmentar les curioses
vicissituds58 en les quals es van veure immergides les obres de Barcelona.
Com a aspecte anecdòtic d’aquestes dificultats, podem esmentar el fet que
abans de ser recollides de la Direcció de Relacions Culturals, del Ministeri
d’Afers Exteriors, on havien estat dipositades, els Museus d’Art de Barcelona van atendre la petició de préstec per a una exposició organitzada per
la Biblioteca Nacional i, de manera precipitada, van haver de suspendre
l’enviament de les obres, que ja estaven a punt de sortir de Madrid cap a
Barcelona. Finalment, un cop clausurada la mostra, el mes de juliol de 1951,
les obres van poder ser traslladades a Barcelona.
L’adquisició,59 l’any 1966, a Mariano de Madrazo y López de Calle,
d’una col·lecció formada per 1.241 dibuixos i 103 gravats va representar un
salt quantitatiu i qualitatiu sense precedents. Es tracta d’un grup d’obres que
havien estat heretades per Mariano de Madrazo i els seus germans, després
de la mort d’Henriette Nigrin, dona de Fortuny y Madrazo, morta a Venècia el 1965. La col·lecció es caracteritza per la seva varietat, i destaquen els
dibuixos preparatoris d’algunes de les produccions més emblemàtiques de
Fortuny: La vicaria, El jardí dels poetes, L’elecció de la model, La batalla de Tetuan.
També en forma part un àlbum amb totes les proves d’estat de l’obra de Fortuny com a aiguafortista i diferents dibuixos, realitzats a la ploma o al llapis,
preparatoris de gravats. Es va encarregar a Joan Ainaud, llavors director dels
Museus d’Art de Barcelona, la redacció de l’informe60 tècnic de valoració de
la importància artística de la col·lecció, l’adquisició de la qual va ser oferta
pels hereus l’any 1965. Després de diferents estira i arronsa, entre la família
i els compradors, tot el conjunt es va valorar per un total de 1.190.000 pessetes.
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58. Entre la documentació que
forma part de l’expedient
del llegat, es pot consultar
un important intercanvi
de correspondència entre
Joan Ainaud de Lasarte i
diferents interlocutors, que
permet fer un seguiment
d’aquesta incidència. Vegeu
Cit. supra, n. 57.
59. Oferta y adquisición de una
colección de dibujos y acuarelas
del pintor Mariano Fortuny a los
Sres. Madrazo. 1966. ANC
4057/226.
60. L’autor adreça el seu informe, que porta la data del 3
de febrer de 1966, al delegat
de serveis de cultura de
l’Ajuntament de Barcelona
i en ell Ainaud subratlla la
importància de la col·lecció
en els següents termes:
«[...] Dicha colección es de
una calidad e importancia
únicos e insustituibles para
el estudio y conocimiento
de la obra del insigne
artista, ya que está formada
por un total de más de mil
dibujos originales, entre
ellos varios acuarelados,
unos preparatorios para las
composiciones más importantes del artista, la Vicaria,
la Elección de la modelo, el
Jardín de los poetas, etc».
Vegeu Cit. supra, n. 59.

M. Fortuny. Calabrès, detall.

Finalment, l’any 1972, la Junta de Museus adquireix61 a Valentina Cros
Vallmitjana, per un import de 80.000 pessetes, l’obra Cap de frare (MNAC/
GDG 108412 D), una de les dues aquarel·les –una segona va ser desestimada– que Fortuny va dedicar a Venanci Vallmitjana i que romanien en mans
dels hereus de l’artista.

61. Adquisición acuarela de Mariano
Fortuny “Cabeza de fraile” a
Dña Mª Luisa Vallmitjana.
1972. ANC 4412/227.
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La fortuna expositiva de l’obra gràfica de Fortuny
A la difusió de l’obra de Fortuny van contribuir moltíssim les diferents
exposicions que es van succeir, després de la defunció de l’artista. Seguint un
estricte ordre cronològic, la primera mostra en la qual es va poder veure una
important selecció d’algunes de les seves pintures més emblemàtiques va ser
la que, amb motiu de la celebració de l’exposició universal, va tenir lloc a
París l’any 1878.62 Com era previsible, els organitzadors es van inclinar per
potenciar la seva faceta pictòrica, en detriment d’un treball com a dibuixant,
que va obtenir molt poc ressò mediàtic. Malgrat tot, durant les darreres dècades del segle xix assistim a una veritable epidèmia, amb la propagació de
monografies dedicades a retre homenatge a la figura del pintor o, anys més
tard, les propostes expositives de les dècades de 1920 i 1930, organitzades
per les Galeries Laietanes o la Pinacoteca. Com a esdeveniment, especialment remarcable, hem de recordar l’exposició extraordinària de pintura catalana,63 que, amb motiu del centenari del naixement de Martí Alsina, va
tenir lloc el mes de gener de 1927, a les sales de les Galeries Laietanes. En
total, el públic va poder contemplar un aplec de més de 36 obres de Fortuny,
amb un gran nombre de dibuixos i aiguaforts.64
Uns anys abans, el 1924, les mateixes galeries ja havien organitzat una
exposició65 d’una selecció de dibuixos que, segons les cròniques de l’època,
havien pertangut a col·leccionistes estrangers. Poc temps més tard, el 1933,
les Galeries Valenciano66 van reunir un nombrós conjunt de produccions
de Fortuny, més de 45 obres entre dibuixos i aquarel·les, procedents de la
col·lecció del pintor italià, amic de Fortuny, Attillio Simonetti. El mateix any,
la Sala Parés exposava,67 i posava a la venda, una part de la col·lecció de
pintura de Ròmul Bosch i Catarineu. Entre les obres ofertes, figurava una
selecció de 26 composicions de Fortuny, 9 de les quals eren dibuixos, un
d’ells relacionat amb la pintura de La vicaria. L’any 1935, la galeria Renart
organitza una mostra68 que reuneix obra del pintor, especialment dibuixos
a la ploma, majoritàriament pertanyents a col·leccions particulars i un nombre
menor a la col·lecció de la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi.
Entre els col·leccionistes representats trobem els noms de Martí Estany, Joaquim Renart (1879-1961), Proubasta i Casas Carbó.
Sense menystenir les aportacions d’altres galeries privades, especialment
les protagonitzades per la Sala Parés,69 o la iniciativa que va tenir la Sala
Nonell, l’any 1986,70 hem de consignar la tasca desenvolupada per la galeria
Artur Ramon, impulsora d’algunes iniciatives expositives centrades en l’obra
sobre paper de Fortuny. Sense pretendre ser molt exhaustius, podem citar la
de l’any 1987,71 dedicada a l’activitat com a gravador de Fortuny, la del 2001,72
en la qual el públic barceloní va poder contemplar una selecció de dibuixos
i la més recent, de l’any 2009,73 amb un protagonisme destacat de l’obra
gràfica. Tampoc no podem oblidar la iniciativa de la galeria Palau Antiguitats, que l’any 200774 va exposar una selecció, de diferents tiratges i proves
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62. Exposition Universelle de 1878.
Espagne. Section des Beaux-Arts.
Catalogue spécial, París, 1878.
63. Exposició extraordinària de
pintura catalana de mestres
del segle XIX. Centenari del
natalici de Martí Alsina, Barcelona, Galeries Laietanes,
1-14/1/1927.
64. Cit. supra, n. 63, cat.
núm. 51-86. L’exposició
va aplegar un total de 52
produccions de Ramon
Martí i Alsina.
65. Exposició Fortuny, Barcelona, Galeries Laietanes,
20/5/1924. Es van
exposar sis obres de Fortuny.
D’aquestes sis, dues eren
aquarel·les i una un dibuix.
66. Exposició d’aquarel·les i
dibuixos de Marian Fortuny
(1838-1874). Procedents de
la col·lecció Simonetti, Barcelona, Galeries Valenciano,
4-25/2/1933.
67. Establiments Maragall, S.A. Exposa i Ven La Pintura Catalana de la
Col·lecció Romul Bosch, Barcelona, Sala Parés, 3-16/6/1933,
cat. núm. 1-26.
68. Algunes obres de Marian Fortuny. Pintures. Dibuixos. Apunts,
Barcelona, Casa Renart,
7-20/12/1935.
69. Com a exemple indicatiu,
podem esmentar l’exposició
organitzada l’any 1972,
que va aplegar un conjunt
d’aquarel·les i dibuixos, pertanyents a l’antiga col·lecció
Esteve i Nadal. La majoria
eren representacions de
paisatges. 18 acuarelas y
dibujos. Mariano Fortuny 18381874, Barcelona, Sala Parés,
12/1972.
70. Sobre aquest tema, vegeu
Un album familiar inédito de
Mariano Fortuny, Barcelona,
Sala Nonell, 11/1986.
71. Estampes de Fortuny, Barcelona, Sala d’Art Artur
Ramon, 1987.
72. Fortuny, mestre del dibuix,
Barcelona, Artur Ramon
Col·leccionisme, 20/93/11/2001.
73. Fortuny. El procés creatiu,
Barcelona, Artur Ramon
Art, 7/5-13/6/2009.
74. Fortuny. Gravats, Barcelona, Palau Antiguitats,
3/12/2007-12/2/2008.

Galeries Laietanes.
Exposició Fortuny. Barcelona, 1924.

d’estat, d’estampes realitzades per Marià Fortuny, pare, i Mariano Fortuny,
fill. El catàleg de l’exposició va publicar un estudi de Rosa Vives, en el qual
l’especialista tornava a palesar els seus coneixements sobre la disciplina del
gravat i, particularment, de l’obra gravada de tots dos Fortuny.
Si ens centrem en les propostes expositives de caràcter públic, cal dir que,
en el cas de Catalunya, van trigar molt temps a aparèixer i, inicialment, quan
van cristal·litzar van tenir una orientació ideològicament molt esbiaixada.
De fet, en l’àmbit català, si exceptuem les exposicions de l’any 189175 i la de
1910,76 haurem d’esperar a l’estiu de 1939, any en qual els dirigents franquistes de Reus, amb el pretext de commemorar el centenari del naixement
de l’autor, van organitzar una exposició77 de caràcter propagandístic i amb
unes connotacions obertament proselitistes. En qualsevol cas, l’exposició va
permetre veure un nombre important d’alguns dels seus treballs més coneguts, inclosa una selecció de més de 30 dibuixos i aquarel·les, entre els
quals podem esmentar la presència de L’odalisca o Il Contino. Indubtablement,
l’aspecte més singular va ser poder veure reunides obres tan significatives
com, per exemple, La vicaria, El col·leccionista d’estampes o, fins i tot, com un
autèntic tour de force, la Batalla de Tetuan. L’exposició es va complementar amb
una selecció d’obra d’un nombrós grup d’artistes locals, entre els quals destacaven els noms de Soberano, Llobera, Tapiró o Galofre. Resulta curiós que un
dels expositors, amb un nombre de cinc préstecs, fos Junyer de Barcelona;
un cognom que hauríem d’identificar amb algun dels dos germans, Carles
o Sebastià Junyer, que l’any 1921 havien venut diverses obres de Fortuny als
Museus d’Art de Barcelona. Tanmateix, en aquell moment, un membre de
la família encara seguia conservant produccions del pintor. Entre els propietaris particulars d’obres, també trobem els noms de col·leccionistes de Reus,
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75. Cit. supra, n. 34.
76. Exposición de retratos y dibujos,
antiguos y modernos, Barcelona, 1910. Curiosament,
en aquesta mostra, de les
quatre obres de Fortuny
seleccionades, dues van ser
dibuixos: Sant Pau predicant
davant l’Areòpag (Sala XX,
cat. núm. 8, p. 128) i el
segon, Entrada del comte
d’Urgell a Balaguer (Sala XX,
cat. núm. 7, p. 128).
77. Centenario de Fortuny, Reus,
1939.

Portada del catàleg l’Exposició extraordinaria de pintura catalana de mestres del segle xix, Barcelona, 1927 / Portada del catàleg de
l’Exposición de importantes obras de pintores del siglo xix. Barcelona, 1936.

com per exemple, Pau Font de Rubinat (1860-1948) o Eduard Martorell, dos
noms que tornarem a trobar en l’exposició antològica de l’any 1940.
En aquest context d’exaltació franquista, un any més tard el Palau de
la Virreina va ser el marc escollit per celebrar la primera gran mostra78
que, aquest cop sí, va comptar amb una important representació d’obra
gràfica. Publicat pel Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional, de la zona de Levante, el catàleg permet constatar el gran nombre de
prestadors privats que van cedir obres per a l’exposició. Majoritàriament,
els expositors eren catalans i els més destacats van ser els següents: la família Rogent, Felip Proubasta (1866-1939),79 Graells, la família Santacana,
Lluís Plandiura (1882-1956), Joaquim Renart (1879-1961) i la família Moragas. Tampoc no hi va faltar una notable representació de col·leccionistes
reusencs, entre els quals destacaven els noms del polític i bibliòfil, Pau Font
de Rubinat, d’Eduard Martorell o del polític i financer Gaietà Vilella i Puig
(1898-1966). Sens dubte, però, una de les singularitats de la mostra va ser
l’oportunitat que va tenir el públic de veure reunit, per primera vegada,
un conjunt molt important de dibuixos, bona part dels quals procedien del
departament de dibuixos i gravats, depenent de la Biblioteca de la Junta
de Museus. En total, el nombre d’obres exposades va superar les 680 i,
llevat de la petita representació del Museo del Prado, la majoria procedien
de col·leccions públiques catalanes, fonamentalment del Museu d’Art de
Catalunya, del Museu de Reus i de la Reial Acadèmia Catalana de Belles
Arts de Sant Jordi.
Tot i tractar-se d’una exposició80 col·lectiva, val la pena donar una breu
pinzellada sobre la mostra d’aquarel·les i aiguades que, organitzada per la
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78. Servicio de Defensa,
cit. supra, n. 32.
79. Molt probablement, la
identitat d’aquest membre
de la família Proubasta,
faci referència al metge
Felip Proubasta i Masferrer,
autor de diferents tractats
d’higiene i que, entre
1916 i 1918, va ocupar la
presidència de l’Acadèmia
de Ciències Mèdiques. Tot
i que no disposem de dades
documentals sobre el contingut de la col·lecció, convé
tenir present que la família
Proubasta era propietària
d’un bon nombre de
dibuixos del pintor Francesc
Gimeno.
80. Sociedad Española de Amigos del Arte, Exposición de
Acuarelas y Aguadas Españolas,
Madrid, 1946.

Muntatge de l’Exposició Fortuny, Barcelona, Palau de la Virreina, 1940. Fons Arxiu Iconogràfic del MNAC

Sociedad Española, reivindicava la tradició hispànica en l’ús d’aquesta tècnica. Resultava, doncs, comprensible que en aquest context, l’obra de Fortuny
tingués una representació molt significativa, coincident amb la seva fama
com a reputat especialista. El pintor estava representat amb una suma de 9
obres,81 totes provinents de col·leccions particulars, llevat de l’aquarel·la Il
Contino, propietat del Museu d’Art de Catalunya.
Coincidint amb la celebració de les Festes de la Mercè de l’any 1951, el
Palau de la Virreina va inaugurar una exposició82 dedicada a mostrar una
selecció de les obres que formaven part dels llegats Fortuny y Madrazo i
del d’Apel·les Mestres, tots dos ingressats el mateix 1951. Amb la mateixa
finalitat, uns mesos abans, la Biblioteca Nacional d’Espanya havia obert les
portes de la mostra83 Fortuny. Comissariada per Elena Páez, l’exposició es va
enriquir amb el préstec d’obres donades a les altres institucions museístiques
i que també formaven part del mateix llegat.
Indubtablement, una de les contribucions més importants al procés històric de difusió de l’obra gràfica de Fortuny va tenir lloc el mes d’abril de
1968.84 Aquell any, en una de les dependències de l’Hospital de la Santa
Creu, es van aplegar un conjunt de 435 dibuixos i un àlbum de 79 gravats,
dedicat a Cecília de Madrazo. L’exposició va itinerar a Reus i a les sales del
Centre de Lectura de Reus85 es va poder contemplar una selecció de dibuixos i gravats pertanyents al Museu d’Art de Barcelona.
No deixa de resultar curiós que uns anys abans, en l’exposició86 que,
l’any 1960, es va fer al Musée Paul-Dupuy de Tolosa de Llenguadoc, formada íntegrament per fonts pertanyents al Gabinet de Dibuixos i Gravats
del Museu d’Art de Catalunya, la representació de l’obra de Fortuny fos
tan reduïda, atès que únicament es van poder contemplar quatre dibuixos
seus. Dedicada a fer un recorregut per la història del dibuix català, fixant
uns límits cronològics que anaven des de Viladomat (1700) fins a 1874,
data de la mort de Fortuny, sorprèn la limitada presència de produccions
del darrer i més, si tenim en compte que el nom de tots dos pintors apareixia en el títol de l’exposició.
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81. Cit. supra, n. 80, cat.
núm. 27-35, p. 24-27.
82. Ayuntamiento de Barcelona, Exposición de ingresos
recientes en los Museos de Arte.
Catálogo, Barcelona, Palacio
de la Virreina, 9-10/1951,
cat. núm. 109-133, p. 15-17.
83. Exposición Fortuny: grabados
y dibujos de Mariano Fortuny
Marsal y Mariano Fortuny
Madrazo legados a la Biblioteca
Nacional, Madrid, Biblioteca
Nacional, 1951.
84. Exposición homenaje a
Fortuny, Barcelona, Antic
Hospital de la Santa Creu,
27/3/1968. Vegeu Garrut
Romà, JMª, «Exposición de
dibujos de Mariano Fortuny
(antiguo hospital de la Santa
Cruz)», Miscellanea Barcinonensia, Barcelona, 7/1968,
19, p. 149-150.
85. Exposición homenaje a, cit.
supra, n. 84. Reus, Centre
de Lectura de Reus, 2730/6/1968.
86. Le dessin à Barcelone: de Viladomat à Fortuny, 1700-1874,
Tolosa de Llenguadoc,
Musée Paul Dupuy, 1960.

M. Fortuny. Carles d’Anjou a la platja de Nàpols, Madrid, Museo Nacional del Prado (Antiga col·lecció Rogent). Fons Arxiu Iconogràfic del MNAC

La data de 1974, commemorativa del primer centenari de la mort del
pintor, va representar un punt d’inflexió i un gran avanç en el coneixement
de la seva obra. Amb motiu de la commemoració, les institucions públiques van organitzar una gran exposició87 antològica itinerant (Barcelona/
Madrid/Reus) que, comissariada per Joan Ainaud de Lasarte, va obrir les
portes el mes de novembre, a les sales del desaparegut Museu d’Art Modern
de Barcelona. Amb un nombre proper a les 2.000 obres, la mostra va reunir
una selecció dels fons de diversos museus públics, entre d’altres, el Museo
del Prado, Musée du Louvre, Musée Goya de Castres i la Reial Acadèmia
de Belles Arts de Sant Jordi. Tanmateix, la contribució quantitativa més important va ser la del fons del Gabinet de Dibuixos i Gravats del Museu d’Art
Modern. Entre les moltes virtuts d’aquesta exposició, cal deixar constància
del meritori treball que va realitzar l’equip del Museu d’Art Modern, que es
va ocupar de redactar i revisar totes les fitxes tècniques de les obres exposades. Un treball de camp metòdic i rigorós, d’una gran vàlua com a eina
de treball i com a recurs instrumental per aprofundir en el coneixement de
l’obra de l’artista. També va tenir un especial mèrit l’esforç de catalogació de
les obres i la correspondència, en el cas dels dibuixos preparatoris, amb les
realitzacions pictòriques de Fortuny.
Aquell mateix any, el Musée Goya de Castres es va sumar als actes commemoratius, del centenari de la mort del pintor, amb una exposició88 de context,
en la qual, a més d’exposar obra de Fortuny, que va estar representat amb
un conjunt de 117 obres i una presència destacada d’obra gràfica, va complementar el discurs expositiu amb produccions d’altres artistes, Meissonier,
Clairin, Regnault, Vernet, alguns d’ells amics del pintor. Pel que fa a la selecció d’obra de Fortuny, a més del fons del mateix Museu, el visitant va poder
contemplar obres d’altres museus: Museu d’Art Modern de Barcelona, Musée du Louvre, Museo del Prado, Musée d’Orléans i col·leccions particulars.
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87. Ainaud de Lasarte, J., (ed.),
Primer Centenario de la Muerte
de Fortuny, Barcelona, 1974
[catàleg d’exposició].
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Goya, 22/6-1/9/1974.

M. Fortuny. Retrat de Tapiró (parador desconegut).
Fons Arxiu Iconogràfic del MNAC

Uns anys abans, el 1969, The Walters Art Gallery de Baltimore havia organitzat una mostra89 de similars característiques. Tot i tractar-se d’una mostra
menor, pel que fa al nombre d’obres seleccionades, Fortuny i el seu cercle va
contribuir a palesar l’interès que entre els col·leccionistes nord-americans va
desvetllar l’obra de Fortuny i, molt especialment, aquests vincles es personificaven en la persona de W.H. Stewart, un dels protagonistes més actius en el
procés de penetració de l’obra del reusenc en el mercat americà. L’exposició
va reunir 5 olis i 7 aquarel·les del mestre; un conjunt que apareixia complementat amb obres de Rico, Zamacois, Madrazo i altres pintors propers al
seu entorn. Pel que fa a l’obra sobre paper, es van poder admirar algunes de
les seves més cèlebres treballs a l’aquarel·la, conservats en col·leccions nordamericanes. No hi van faltar, doncs, tres de les aquarel·les més importants,
conservades a The Walters Art Gallery: Un malandrí, El pitxer i Un frare captaire.
En el marc internacional també hem d’esmentar l’exposició90 de Londres de
l’any 1976, dedicada al dibuix espanyol, i que va incloure una selecció de
produccions de Fortuny, propietat de The British Museum.
En una escala menor i en el context commemoratiu de l’any 1974, el Museu Municipal de Reus va recordar l’efemèride amb una exposició91 formada
per 110 obres, la majoria pertanyents als propis fons, i una representació de
més de 80 dibuixos.
Un any més tard, en 1975, la Sala Parés va organitzar una exposició92
amb els fons de la Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Jordi. A més dels
exercicis de pensionat o de les còpies pictòriques de mestres antics, la disciplina del dibuix estava magníficament representada amb 17 acadèmies,
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89. Fortuny and his circle,
Baltimore, The Walters Art
Gallery, 30/3-15/5/1970.
90. Spanish Drawings (Prints and
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The British Museum, 13/228/3/1976.
91. Primer Centenario de la Muerte
de Fortuny. Apéndice al Catálogo
de la Exposición Antológica,
Reus, Museo Municipal,
15/12/1974-8/1/1975.
92. La Colección Fortuny de la Real
Academia de Bellas Artes de San
Jorge, Barcelona, Sala Parés,
1975.

realitzades a Roma, entre 1859 i 1861. Tot i tractar-se de produccions primerenques, amb una voluntat fonamentalment formativa, no es pot negar
l’extraordinària qualitat i l’excel·lent factura tècnica d’aquestes composicions.
A finals de la dècada de 1980, més concretament l’any 1989, hem d’esmentar
l’exposició antològica,93 comissariada per Carlos González i Montse Martí, que
van acollir les sales de la Fundació Caixa de Pensions. Amb una suma de 153
obres, la tria de dibuixos i estampes va superar la setantena, sent especialment
remarcable la inclusió d’una sensible representació dels aiguaforts de l’artista,
pertanyents al fons del Gabinet de Dibuixos i Gravats del Museu d’Art Modern. Tots dos especialistes van tenir el mèrit d’ampliar l’horitzó d’expectatives
i aconseguir préstecs internacionals de museus europeus i sobretot, per primer
cop, es van poder admirar produccions seves, localitzades en col·leccions públiques americanes. Pel que fa a l’obra sobre paper, hem d’esmentar la presència
de l’aquarel·la, propietat de The Walters Art Gallery de Baltimore, el Cafè de
les orenetes (1868), com una de les contribucions més destacades. L’exposició
representava la culminació del treball de recerca que aquell mateix any havia
fructificat amb una monografia94 sobre el pintor, que tots dos autors van escriure conjuntament. Una de les principals virtuts de la publicació, presentada
en dos volums, era presentar, per primera vegada, la catalogació de tota la
producció de l’artista. Atès el plantejament exhaustiu, els estudiosos i especialistes disposaven d’un repertori molt útil; una eina d’obligada consulta, que
tenia un gran interès documental.
La dècada de 1990 va suposar un salt quantitatiu, però sobretot qualitatiu, pel que fa al nombre d’iniciatives destinades a difondre l’obra del pintor.
Una de les propostes més destacades va tenir lloc el 1994, any en el qual la
Biblioteca Nacional va organitzar una mostra95 amb les obres de Fortuny i del
seu fill Mariano Fortuny y Madrazo, pertanyents a les seves col·leccions. Comissariada per Rosa Vives, gran especialista en l’obra gravada del reusenc,
i María Luisa Cuenca, conservadora de la secció de dibuixos i estampes de
la Biblioteca, va tenir el mèrit de posar a la llum un fons molt poc conegut.
Igualment, el catàleg que es va publicar va contribuir a impulsar els estudis
fortunyians i va servir, entre altres coses, per descobrir la potencialitat creativa de Fortuny pare, com a excel·lent gravador. Relacionat amb aquesta
disciplina, hem d’esmentar les notables aportacions intel·lectuals de Vives,
autora d’una monografia,96 publicada a Reus l’any 1991, en la qual, a més
de fer un catàleg raonat de tota la producció gravada, va abordar amb gran
rigor i profunditat el treball de Fortuny en aquest camp creatiu. Cinc anys
més tard, la Fundación Rodríguez Acosta va presentar els dibuixos del llegat Manuel Gómez-Moreno González (1834-1918)97, en una exposició feta a
Granada. La publicació98 que acompanyava la mostra va incloure la catalogació de tots els dibuixos de Fortuny, pertanyents al llegat propietat del pintor
granadí, amic de Fortuny.
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Sales de l’Exposició Fortuny, 2003.

En aquest context de reivindicació d’una personalitat artística de tanta
entitat, hem d’esmentar l’aportació del Museu Salvador Vilaseca de Reus,
que va prendre la iniciativa d’organitzar, el 1997, una exposició99 estructurada a l’entorn de les seves col·leccions d’obra sobre paper. Comissariada
per Jordi À. Carbonell, la mostra, que va cobrir l’objectiu de difondre el
ric patrimoni conservat a Reus, va aplegar un conjunt de 118 obres, entre
dibuixos i gravats. Des d’un punt de vista científic, l’exposició va suposar
l’inici d’un projecte d’investigació sobre la primera estada de Fortuny en
terres marroquines, que, sota la direcció de Carbonell, va culminar dos anys
més tard amb la publicació d’una monografia100 sobre el tema, en la qual
l’estudi dels dibuixos relacionats amb la guerra hispanomarroquina va tenir
un paper essencial. Aquest meritori treball de recerca es va complementar

38

99. C
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M. Fortuny. Estudi per al quadre Platja de Portici.

amb dues noves fites. En primer lloc, l’any 2001, una mostra101 itinerant, de
caràcter eminentment divulgatiu, per diferents ciutats marroquines i amb
l’orientalisme català com a eix vertebrador del discurs expositiu. En aquest
sentit, l’obra de Fortuny es va acompanyar de produccions d’altres artistes
que, com el reusenc, també van conrear les temàtiques orientalistes. I el
2005, la investigació sobre el tema d’estudi va culminar amb una nova publicació,102 en aquest cas un llibre amb el tema de l’orientalisme com a rerefons.
En termes expositius, la relació de l’obra de Fortuny amb les antigues
colònies espanyoles del Nord d’Àfrica, va tenir un precedent el 1952, data
de celebració d’una exposició103 a Tetuan i Tànger, realitzada amb una selecció de dibuixos i gravats, pertanyents a les col·leccions del Museu d’Art
de Catalunya. La mostra, que també va permetre contemplar una selecció
d’obres de Josep Tapiró (1836-1913), aplegà un conjunt d’unes 100 obres i,
gairebé, totes formaven part del llegat Fortuny y Madrazo ingressat al museu de Barcelona, el 1951. El recull de premsa de l’època permet fer-se una
idea aproximada de la repercussió que, per a la vida cultural de Tetuan, va
tenir un esdeveniment d’aquestes característiques. Gràcies a les fotografies
publicades en els diaris sabem que el públic va poder veure produccions tan
emblemàtiques com Vista de Tetuan o Nuestra casa en Tetuán (MNAC/GDG
46218 D).
El Museo Nacional del Prado també es va sumar a tot aquest seguit
d’actuacions, i va organitzar, l’any 1998, una mostra104 en la qual, durant uns
quants mesos, els visitants van poder contemplar una selecció de la col·lecció
Fortuny, formada per pintures, 5 aquarel·les, 28 dibuixos i un conjunt de
gravats. Aquesta exposició havia tingut un precedent l’any 1935,105 data en
la qual el Museo de Arte Moderno de Madrid va restringir la proposta expo-
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sitiva a l’obra sobre paper. Els mateixos fons, amb les noves incorporacions
ingressades amb posterioritat al 1935, es van tornar a exposar el 1970.106
Com a cloenda a aquest ràpid recorregut per alguns dels episodis expositius que més han contribuït a difondre l’obra del gran mestre, hem
d’esmentar l’exposició Fortuny de l’any 2003.107 Comissariada per Mercè
Doñate, Cristina Mendoza i Francesc M. Quílez, la mostra produïda pel
MNAC va convertir-se en un gran esdeveniment cultural que va tenir una
gran repercussió mediàtica, així com una molt favorable acollida de públic i
crítica. La categoria dels préstecs internacionals i una selecció molt acurada
de les peces, d’acord amb un estricte criteri de qualitat, va contribuir, entre
altres aspectes, a potenciar la projecció de Fortuny com un artista d’una
enorme vàlua, equiparable als grans mestres europeus del segle xix. Encara
que va tenir un indubtable protagonisme, l’obra sobre paper seleccionada,
aquarel·les, dibuixos i gravats d’un alt nivell qualitatiu, va tenir una funció
complementària de l’obra pictòrica. També hem de subratllar el catàleg de
la mostra com una publicació que va obrir noves perspectives metodològiques i va fer importants aportacions documentals i bibliogràfiques. Sense
oblidar, però, que el model de catàleg raonat també va possibilitar aprofundir en l’estudi d’algunes de les composicions més emblemàtiques del pintor. La descoberta de la pintura Platja de Portici, en una col·lecció particular
nord-americana, en un moment molt avançat de l’exposició, va decidir els
comissaris a organitzar, un cop clausurada la gran antològica, una mostra
molt menys ambiciosa, centrada en aquesta darrera producció inacabada
del pintor i acompanyada d’una selecció d’uns 30 dibuixos preparatoris de
l’obra, pertanyents al fons del Gabinet de Dibuixos i Gravats del MNAC.
Finalment, només ens resta parlar de les dues darreres iniciatives. L’any
2008, el Musée Goya de Castres va organitzar una mostra108 amb totes les
col·leccions d’obra gràfica de Fortuny: aquarel·les, dibuixos i estampes. Comissariada per Jean-Louis Augé, conservador en cap del Museu de Castres, el
conjunt expositiu va anar acompanyat d’un catàleg raonat de les 89 produccions exposades.
D’altra banda, des del mes de gener de 2012, el MNAC exposa un aplec
d’unes 50 estampes, pertanyent a la col·lecció Fortuny del GDG. Amb una
presència de diferents proves d’estat d’algunes de les seves produccions més
emblemàtiques, el conjunt, que romandrà obert per un període d’un any, permet acostar-se al procediment de treball de l’artista i valorar el seu virtuosisme
tècnic, capaç d’assolir un alt nivell d’excel·lència fins al punt de convertir-lo
en un gravador canònic i ser considerat un referent en la història del gravat
espanyol.
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